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СЪЩНОСТНО СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНО  
В НАУЧНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА 

Калин Гайдаров 
Макар, че личността е в центъра на психологичното познание, науката не може да 
се похвали с единна концепция. Нещо повече, в последните десетилетия, с 
натрупването на огромни обеми от емпирична информация, концептуализирането 
по темата става все по-трудно и непрекъснато се отдалечава на научния хоризонт. 
В този смисъл е важно да се обединят в едно пространство обществото, 
социалният индивид и езикът и то да бъде изследвано. Много вероятно е това 
обединено пространство да се явява моралът. Насочването на психологията на 
личността към морала като иманентно пространство би могло да доразвие 
факторните модели, като ги интегрира в обща „координатна система”. Така 
функционалното, което преобладава, ще бъде ориентирано към същността си. 

SUBSTANTIAL VS. FUNCTIONAL IN THE SCIENTIFIC 
UNDERSTANDING OF PERSONALITY 

Kalin Gaidarov 
Although the personality is at the center of psychological knowledge, science cannot reach 
a unified concept. Moreover, in recent decades, with the accumulation of amounts of 
empirical data, conceptualizing of the topic becomes more difficult and constantly recedes 
from the horizon of science. In this sense it is important to unite in one space community, 
social individual and language and to be researched in their interconnection. It is very 
likely that this united space is the morality. Targeting the psychology of personality to 
morality as a immanent space could integrate the factor models into a common reference 
system. Thereby the functional, that prevails, will be oriented to the substance. 

Увод 
Още Гордън Олпорт (вж. Олпорт, 2002) в един от своите 

трудове е посочил, че психолозите трябва да разработят обща 
теоретична рамка за личността, която едновременно да позволява да се 
изследва динамичната натура на индивидуалната уникалност. Това 
послание на големия учен за съжаление остава неизпълнено и до днес. 
Макар, че личността е в центъра на психологичното познание, науката 
не може да се похвали с единна концепция. Нещо повече, в последните 
десетилетия, с натрупването на огромни обеми от емпирична 
информация, концептуализирането по темата става все по-трудно и 
непрекъснато се отдалечава на научния хоризонт. За това състояние на 
нещата са причина поне три взаимосвързани фактора. Първо, става 
дума за реалия, която е от изключителна степен на сложност и 
комплексност. Второ, доколкото се намираме в пространството на 
психологията, защото личността е централен въпрос практически във 
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всички хуманитарни и социални науки, няма как да не отчитаме 
субективната природа на този феномен, не само в психичен, но и в 
онтичен план. Трето, все пак, поради всеобхватния характер на 
реалията, нейното научно „остойностяване” може да стане именно чрез 
неговата всеобщност, а не в рамките на една отделно взета наука, която 
и да е тя.  

Определение за личност. 
Подходи в изучаването на личността 
Нека, все пак, да видим някои съвременните гледни точки към 

личността. Според Saucier et al. (2014) личността се отнася до 
относително стабилни патерни от поведения, афекти и мислене. 
Изворът на научното търсене и генеалогията на конструкта, според 
авторите, са «живите» езици, които включват множество думи, 
описващи личността. Такова определение се представя и от Musek 
(2007), който твърди, че структурата на личността включва 
специфични индивидуални хабити на мислене, чувстване и поведение, 
които образуват йерархична структура с мащабни черти. Той обаче 
пледира за търсенето на мегаабстракция, която ще доведе до 
откриването на една базисна дименсия, наречена „генерален фактор на 
личността”. Това е по аналогия със структурата на интелекта. Този 
генерален фактор може да се нарече още „голямата единица”, което 
пък е по аналогия с петфакторния модел (голямата петорка) на 
личността. (Musek,2007).  

Близко до горните две е виждането на Larocco (2014). Той 
акцентира върху ежедневното разбиране за личност, което, според 
него, се отнася до хабитуалните пътища, по които човек чувства, 
усвоява и отговаря на ситуативния живот, т.е. пак става дума за 
афекти, мислене и поведение. Тук обаче се допълва, че тези движения 
се регистрират рефлексивно от субекта, както и от другите индивиди, и 
това води до създаването на Аз-а (Larocco, 2014). 

Социалните психолози често използват понятието „личност” 
при изследване на стереотипите и управлението на впечатления. 
Учените от тази категория приемат, че има два значими и независими 
типа съдържание при възприемане на себе си и околните. Единият се 
нарича компетентност, а другият – моралност или сърдечност. (Saucier 
et al., 2014). 
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Лексикалната парадигма представя личността като най-
разпространения и реалистичен начин, който хората използват, за да 
трансформират своите вътрешни мисли и чувства в достъпна и 
разбираема за другите форма. По този начин думите и езикът са най-
съществената част на психологията. Тези индивидуални различия, които 
са най-забележими, обикновено се кодират в езика. Така се получава 
ситуация, при която наличието на определена дума вече означава 
наличие на съответна черта в личността. В крайна сметка обаче се стига 
до идеята, че личността се отнася до черти и характеристики, които 
правят индивида уникален (Schwartz et al., 2013). 

От друга страна, в науката не липсват опити да се намери 
решение на проблема със същността и структурата на личността. Нещо 
повече, достига се дори до ситуация, в която се създават все нови и 
нови кореспондиращи конструкти, които не почиват на достатъчно 
дълбоко навлизане в пространството на феномена. Според Widiger & 
Costa (2012) психологията на личността дълго време е обхваната от 
едно хаотично излишество от личностни конструкти, които понякога 
се различават в своя етикет, но измерват почти едно и също, а понякога 
имат същия етикет, макар да измерват съвсем друго нещо. 
Лексикалната парадигма е водена от завладяващата хипотеза, че това, 
което е от особена важност или интерес за личността, ще бъде 
кодирано в езика. (Widiger & Costa, 2012) 

В този контекст по особен начин звучи мнението на 
Clippinger. „Много днешни психолози са се продали на галопиращия 
емпиризъм, който насочва тяхната вяра към математиката и те 
загубват възможността да използват други рационални модуси на 
изследване. Възприемането на живите същества като машини, 
доминирането на модерния свят от технологиите и механизирането 
на човечеството са продължение на механистичната концепция във 
физиката. Така психолозите правят компания на науките от 
миналото” (Clippinger, 1973) 

При тази фактическа сложност на феномена и обърканост на 
изследоветелските подходи не е чудно, че гледните точки на учените за 
личността дори не кореспондират помежду си. Ето няколко 
алтернативни подхода към личността. 

Най-влиятелният подход към човешката личност в последно 
време е мултидименсионалният подход на чертите. В тази рамка 
личността трябва да се разбира като мрежа от перцепции, вътрешни 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
8 

опитности и поведенчески специфики, които са стабилни и имат малка 
изменчивост във времето. Една отделно взета черта може да се 
наблюдава при голям процент от хората, но степента на нейната 
проявеност винаги е индивидуална (Goekoop et al., 2012). Приема се, че 
основните черти са генетично заложени и са устойчиви във времето. 
Същевременно, т.нар. повърхностни черти са свързани с културалните 
и социалните аспекти и не са стабилни във времето. Така структурата 
на личността може да се подраздели на три типа съставни елементи: 
черти, състояния и интеракция. (Kandler et al., 2014). Най-популярните 
варианти са пет-факторният модел за личност (известен като FFP или 
Big Five) и шестфакторният модел (известен като HEXACO), но има 
двуфакторен, трифакторен, четирифакторен и т.н. модели от този тип. 
(Ashton & Lee, 2007). Чертите се разглеждат като намиращи се вътре в 
личността и отделени от другите личности и социалното пространство. 
Така Аз-ът е устойчив в различните ситуации и е независим от 
екологичния контекст. Обратно, зависимият Аз е флексибилен и 
рефлексира взаимозависимостта си с другите (Giordano, 2014). Хората 
демонстрират кохерентни констелации от опит и действие, в чиято 
основа се намира една фиксирана система от дименсии от черти. 
Системата, която е в основата на личността, се реализира чрез 
стабилни патерни от вариации в индивидуалното поведение, което 
всъщност са диспозициите. Същевременно се твърди, че диспозициите 
трябва да се разглеждат като личностен потенциал (възможности), 
който може да се реализира при определени индивидуални и социални 
контексти. (Cervone & Shoda, 1999). 

Приема се, че основните черти са генетично заложени и са 
устойчиви във времето. Същевременно, т.нар. повърхностни черти са 
свързани с културните и социални аспекти и не са стабилни във времето. 
Така структурата на личността може да се подраздели на три типа 
съставни елементи: черти, състояния и интеракция. (Kandler et al., 2014). 

Друга възможност е разбирането на личността като Аз. Аз-ът 
тук се представя като съществуващ и възникващ във взаимовръзка с 
останалите хора. Аз съществува само във взаимодействие с околните и 
така е напълно социален. Тогава обаче Аз-ът не е някаква стабилна 
констелация от черти, защото той винаги е в процес на отговаряне на 
на поведението на другите и е креативно адаптиращ се към 
променящия се социален контекст. По този начин личността може да 
има различни образи, в зависимост от социалните мрежи, в които се 
намира в дадения момент (Аз като учител, Аз като родител и т.н.). 
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Личността (или Аз-ът) се променя в хармония със съответния социален 
контекст или поне трябва да го прави (Giordano, 2014). При някои 
автори този подход се модифицира, като се търси някаква дистанция 
между личността и Аз-а. Например при Larocco (2014) Аз-ът е 
различен от личността, понеже е по-всеобхватна конструкция, която 
включва не само поведенческите и афективни образувания, но и 
автобиографичните аспекти на съзнанието и паметта. Аз-ът обхваща 
наративни рамки, както и психосоматични и поведенчески регулации. 
(Larocco, 2014). Една от гледните точки посочва, че Аз-ът (селф) 
трябва да се разглежда не като независим от другите Аз-ове, а като 
взаимодействащ с тях. (Larocco, 2014). Независимият Аз е продукт на 
западната култура, който психологически е свързан с понятията за 
самоактуализация и самооценка, изразява независимостта от 
социалния контекст и възможността за директна експресия на идеите и 
чувствата. Тези положения се символизират в поп-културата от т.нар. 
истински Аз или вътрешен Аз. Постмодерната критика на 
хуманистичното виждане за Аз-а поставя въпроса дали съществува 
някакъв централен агент - органичен, Божествен или механистичен, 
който е предпоставка за или произвежда Аз-а. Всеки такъв агент е 
резултат от заплетени и често невъзможни за анализ структури. 
Съгласно тази критика, Аз-ът е репрезентативен феномен, а не 
фактичен, той е кондициониран ефект, а не някаква същност (тяло). 
(Larocco, 2014). 

Една авангардна парадигма е тази на постмодернизма. Според 
структуралиста Althusser (цит. по Larocco) личността не е универсална 
структура или стадиален процес на развитие, нито е резултат от 
индивидуални регулации чрез взаимодействащи черти и домейни, нито 
е ефект на ситуативното взаимодействие между личността и 
съществуването като процес. Тя е по-скоро субект, който се 
конституира чрез „потапянето” в социалната практика. Става дума за 
„потапяне” в специфични интерактивни практики (ритуали, 
задължения, мимикрии) с цел да се консолидира и регулира 
поведението. Личността е именно такъв ефект на такава неперсонална 
регулация на социалното поведение. Според Алтюсер, личността не 
управлява поведението, а по-скоро поведението (разбирано като 
устойчиви надситуативни интеракции) произвежда личността. Така 
личността може да е ефект на всякакви неперсонални съставки и сили, 
напр. на идеологията или на медиите. (Larocco, 2014). 
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Семиотичният анализ на личността е още по-краен. При този 
модел се акцентира на взаимодействието на социалните практики и 
семиотиката с афекта вътре в субективното пространство на индивида. 
Семиотичните мрежи и схеми предоставят на индивида когнитивни и 
социосубективни структури. Така, според този подход, Аз-ът е по-
скоро семиотичен ефект, обрисуван ретроактивно от културални 
медиатори, които не са нито интегрирани, нито модуларни. (Larocco, 
2014). Личността пък е продукт на интернализираните социални 
когниции и етикети, които са съпроводени с вътрешни рефлексии, 
монолози и наративи. В този смисъл личността се конструира като 
субективна реалност чрез вътрешните знакови и смислови 
репрезентации на възприетите от дадения индивид реалии, но без да се 
съотнася със самите тях. Начинът, по който работи тази динамика, е 
идиосинкретичен. «Ние преживяваме тази отворена, композирана 
сингуларност, заедно с другите сингуларности. Така структурираните 
специфики от продукти на тези вътрешни процеси генерират 
диспозиции, тенденции и продължителности, които се наричат в 
определени култури «личност»». (Larocco, 2014). 

Хуманистичната психология приема, че основното измерение 
на човешката личност е себереализацията. Така например, според 
Франкл (Франкъл, 2013) индивидуалното съществуване на човека е 
невъзможно без търсене и намиране на смисъла на живота и на нови 
хоризонти. За Бюлер (Бюлер, 1997) възлов момент в човешката 
личност е креативността. Тук отново имаме работа с търсене, но вече 
разположено в пространството на когнитивното и социалното 
функциониране. Този тип мислене достига и до някои извънсистемни 
виждания, като напр. твърдението, че, ако не си достатъчно 
транспарентен спрямо контрагентите, постепенно загубваш психичния 
интегритет и можеш да изпаднеш в състояние на ментална 
дисфункция. Или пък виждането на Морено (Морено, 2001), че 
човекът е част от вселената не само във физически смисъл - човек не 
живее само със себе си, обществото и биологията си, той е част от 
космическата еволюция на вселената и трябва да знае и да структурира 
този факт. В исторически план това се прави чрез митовете и 
вярванията. Всъщност обаче в съвременните общества това може да се 
реализира чрез морален ред, който да дава предвидимост на 
индивидуалното поведение. В този смисъл религията има много 
съществена роля за изграждането на една социално здрава личност. 
Доказателство за това са т.нар. върхови постижения, при които човек 
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достига до уникални прозрения, които го доближават до вселената и 
така виждаме, че това, което трябва да е, може да съществува в 
реалния свят. (Clippinger, 1973) 

Съществуват и по-малко познати концепции. В някои 
интердисциплинарни научни пространства могат да се открият 
специфични гледни точки към личността (Borghans et al., 2008). Така 
например теорията за значимостта на вярванията (съкратeно belimp) 
анализира възприеманата разлика между вярването, че можеш да 
постигнеш дадена цел и значимостта на тази цел. Вярването и 
значимостта се определят като две дименсии, които заедно определят 
личността. Макар да се описват като ортогонални, всъщност те 
корелират, защото хората инвестират в целите, които са по-значими. 
Тези две дименсии от друга страна са едновременно повлияни от 
личностните черти. (Petrides & Furnham, 2015). 

Напоследък се връща интересът към идеята за психология на 
съществуването или проактивна психология. При този подход 
психологията се разглежда като синтез и интерпретация на психиката и 
на личността на човека чрез съединяване на емпиричното изследване, 
онтологичния анализ и хуманистичното проникновение. Тази 
методология е плуралистична, съдържаща обективни процедури, 
феноменологични описания и непосредствени когниции. Така се 
постига, според авторите, познание за тоталното човешко същество. 
(Clippinger, 1973).  

Алтернативна концепция на Вig Five (В5) е фокусирането върху 
специфичните когнитивни, мотивационни и афективни особености на 
психологическата индивидуалност, като нагласи, ценности, мотиви, 
цели и позитивни или негативни афекти. Тези конструкти са 
специфично свързани с Аз-а и генетично – с обкръжението на 
личността. Те са по-силно повлияни от обкръжението и се наричат 
повърхностни характеристики, които можем да организираме в три 
взаимодействащи домейна: свързани с Аз-а схеми; атитюди, ценности 
и вярвания; персонални стремежи. (Snyder, 1994) 

Структура на личността 
Със сигурност най-разгърнатата концепция за структурата на 

личността се съдържа във факторния модел, който е базиран върху 
теорията на чертите. Като оставим настрана, вече възприеманите като 
класически и останали в известен смисъл в миналото модели на Кетел 
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(16PF) и Айзенк (PEN), в последно време активно се продуцират нови 
факторни модели. (вж. Айзенк, 1987; Revelle, 2009). 

Въпросникът HPI (Hogan Personality Inventory) съдържа 
следните фактори: приспособяване (степента, в която индивидът е 
самоприемащ се или обратно- самокритичен), амбициозност (степента, 
в която индивидът е социален, вярващ в себе си, лидер, съревноваващ 
се и постоянен), социабилност (взаимодействие с околните), приятност 
(тактичен, възприемащ и социално-сензитивен), предпазливост 
(съзнателен, конформен и зависим), интелигентен. Други скали са: 
училищен успех (академичен успех и академична активност). (Salgado 
еt al., 2013). 

HEXACO-моделът, който е особено популярен в последните 
години (honesty-emotionality-extraversion-agreeableness-conscientiousness-
openness), включва следните дименсии: честност-скромност (високите 
стойности показват липса на желание да използваш другите и да 
нарушаваш правилата), емоционалност (изпитват страх и с нуждаят от 
подкрепа, като същевременно са емпатични), екстраверсия (енергични и 
ориентирани към взаимоотношения с другите), сговорчивост срещу гняв 
(склонни към кооперация и компромиси, контролират нрава си), 
съзнателност (организирани, дисциплинирани и преследващи целите) и 
отвореност към нов опит (усвояват знания и преживявания от света) 
(Aghababaei et al., 2014; Ashton &Lee, 2007). 

Има вече доста изследвания, които извличат двуфакторна 
структура на личността. (DeYoung, 2006; Digman, 1997). Факторите, 
които се екстрахират, са: социализация (включващ съгласуваност, 
съзнателност и нисък невротизъм от модела В5) и личностен растеж 
(включващ екстраверсия и откритост към нов опит от модела В5). При 
изследване на юноши се получават други два фактора. В единия случай 
това са: его-контрол (обща тенденция за възпиране, вместо за 
изразяване на импулсите) и его-еластичност (умението да увеличаваш 
или намаляваш контрола върху импулсите в зависимост от 
ситуациите). Другата възможна двуфакторна конструкция включа 
факторите: екстернализиране на проблемите (агресия, лъжа, 
импулсивност) и интернализиране на проблемите (страх, депресия, 
социално отдръпване) De Clercq, De Fruyt, &Widiger, 2009). 

Съществува и вариант на структура от три фактора (Big Three). 
При това решение факторите са: позитивна емоционалност (включва 
екстраверсия и отвореност към опит от В5), негативна емоционалност 
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(включва невротицизъм от В5) и въздържаност срещу невъздържаност 
(включва съзнателност и сговорчивост от В5) Tellegen & Waller, 2008 

Подобен на трифакторния е моделът EAS temperament model 
(Buss & Plomin,1984), който включва: емоционалност (негативна), 
активност (моторна и енергийно ниво) и социабилност (предпочитане 
да си сред другите). 

Следващият вариант, представен в емпиричните изследвания на 
личността, е четири-дименсионален модел, който включва: 
съгласуваност, съзнателност, невротицизъм и позитивна емоционалност 
(Markon et al., 2005; Widiger, 1998 

При седем-факторния модел, към петфакторната структура 
(познатият модел В5) се добавят позитивна валентност и негативна 
валентност (Waller & Zavala, 1993).  

Прави впечатление, че, освен за възрастни, се правят изследвания 
и върху структурата на личността при юноши. Най-популярният 
факторен модел за юноши, по-голям от пет фактора, е девет-
факторният модел на Thomas and Chess’s (1977), който включва: 
активност, постоянство, разсеяност (срещу концентрираност), сензитивен 
праг (сензитивност към нови стимули), приближаване-отдръпване (в 
отговор на нови стимули), адаптивност (към промени), чувства 
(позитивни срещу негативни), интензивност (на емоционалните реакции), 
ритмичност (на биологичните функции). 

В последно време често се търсят взаимовръзки между Big Five 
за възрастни и темпераментовите модели за деца. Така постепенно се 
оформя Little Six модел за юноши, който включва: екстраверсия, 
съзнателност, невротицизъм, откритост към нов опит, активност. Също 
така се смята, че някои юношески черти може да се комбинират при 
структурата на възрастните, напр. нивото на активност и 
социабилността, които са разделени при юношите, при възрастните се 
обединяват и произвеждат екстраверсия. (Soto & John, 2014) 

Едновременно с това се правят опити да се открие т.нар. 
генерален фактор или главна черта. Според Wilmot (2015) 
таксометричният анализ показва, че съществува латентан клас. Той не 
може да бъде наблюдаван директно. Става дума за т.нар. „метачерта”, 
която може да се обозначи като „стабилност”. Тя емпирично има обща 
вариативност с дименсиите „емоционална стабилност”, „сговорчивост” 
и „съзнателност” (Wilmot, 2015) 
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Съществена заслуга за развитието на факторния модел за 
личност имат статистическите инструменти. Самото възникване на 
теория на чертите и първите факторни модели се дължи на прилагане на 
факторния анализ като статистическа процедура. Той е въведен през 
1904 г. от Спирмън и е доразвит от Търстоун и Кетел (вж. Revelle, 2009). 

Един съвременен и различен подход е network community 
detection (NCD), който може да бъде алтернатива на principal 
component analyze (PCA). Този метод измерва клъстерирането на 
мрежовитe клъстери и открива супер-клъстери чрез изследване на 
ковариациите между клъстерните резултати. Фундаменталната разлика 
между двата метода е че PCA идентифицира модулите чрез алгебричн 
анализ на вариациите, докато NCD прави геометричен анализ. Този 
подход, за разлика от факторния анализ, дава детайлна картина на 
интеракцията между индивидуалните айтеми, фасетите или 
клъстeрите. Допълнително той показва значимостта на 
индивидуалните мрежови възли и клъстери, като се базира не само на 
тяхната големина, но и на сумата от вариацията, която те обясняват в 
цялата мрежа от данни, а също и от тяхната стратегическа позиция 
вътре в мрежата (възли от висока степен - хъбове) или между 
centralities. NCD позволява квантификация на тези централни роли и 
проверява значимостта на индивидуалните айтеми и клъстери. 
(Goekoop et al., 2012) 

Интерес подход представя т.нар. differential language analysis 
(DLA). Това е метод за открит речников анализ, който долавя 
демографски и психологически специфики при ползвателите на 
социални мрежи Екстрахират се думи и фрази и автоматично се 
генерират теми, които се корелират с възраст, пол и личност на 
респондентите. Този метод е продължение и задълбочаване на по-
традиционния linguistic inquiry and word count (LIWC). В сравнение с 
него, DLA предоставя допълнителна информация за връзката между 
личността и езиковото поведение (Schwartz et al., 2013). 

Гледната точка на психопатологията, социалната патология 
и етнографията  

Може ли нормалната и разстроената личност да бъдат концептуал-
изирани чрез едни и същи конструкти и дали структурата на личността 
на хората от общата популация и на хората с личностни разстройства е 
една и съща. Какви черти различават нормалните и разстроените 
личности? Този проблем има различни решения в науката.  
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Могат да се откроят четири основни подхода при изследване на 
връзката между нормалната и разстроената личност (Livesley & Jang, 
2005). При първия се постулира, че нормалната и разстроената личност 
са разделени помежду си чрез взаимното изключване на норма и 
патология. Втората позиция е обратната – че нормалната и 
разстроената личност преминават от една в друга, т.е. те образуват 
своеобразен континуум. Третата гледна точка е, че има определени 
количествени разлики, като при определни констелации от 
предиспозиции и черти се стига до разстройтво. Четвъртата гледна 
точка посочва, че едни и същи черти могат да водят както до 
нормално, така и до патологично функциониране на личността, което 
се определя в крайна сметка от индивидуалната специфика на 
етиологичните фактори.  

В едно изследване на факторната структура и прогресивната 
валидност на патологията на Аз-а и патологията на 
взаимоотношенията Hentschel & Livesley (2013) установяват следната 
картина.   

Патологията на Аз-а се концептуализира в 4 фасетни скали. 
Първата се нарича „диференциация” и включва следните специфики: 
Аз-ът е с нарушени интерперсонални граници; има трудности при 
диференциране на собствения опит от този на другите; липсва яснота 
относно личностните способности, ценности, опит и вярвания; има 
усещане да вътрешна празнота; необходимо е отнасяне към контекста, 
за да разбереш себе си. Втората се нарича „интеграция” и се описва със 
следните особености: дифузен, фрагментарен и нестабилен Аз; липса 
на усещане за индивидуална история и континуалност; фрагментарно 
себепредставяне; фрагментарно представяне на другите. Третата скала 
се нарича „последици от патологията на Аз-а”. Тя включва: липса на 
автентичност на собствения опит; субективно възприемане на Аз-а 
като дефективен или опорочен; слабо развито разбиране на човешкото 
поведение. Четвъртата скала е наречена „самонасочване” и включва: 
липса на автономност и представителство; липса на смисъл на живота; 
липса на целенасоченост; трудност при дефинирането и преследването 
на целите. (Hentschel & Livesley, 2013). 

Интерперсоналната патология се подразделя също на 4 фасетни 
скали, както следва. Скала „привързаност и интимност», която 
отразява трудности във функционирането на индивида по отношение 
на тези две области. Скала «афилиация”, която описва трудности при 
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установяването и поддържането на приятелства. Скала „просоциално 
поведение”, която включва неспособност да се усвояват морални 
стандарти, както и трудности при спазването на социалните норми и 
конвенции. Скала „кооперативност” регистрира нисък капацитет да се 
работи съвместно с другите хора. (Hentschel & Livesley, 2013). 

В по-различен контекст са изследванията на Sharp et al. (2015), 
които обръщат внимание на идеята, че може да се търси аналогия 
между структурата на интелекта и на личностните разстройства от 
гледна точка на генеалогията. Както при структурирането на интелекта 
се открива един общ (g) фактор и един специфичен (s) фактор, така 
може да се предположи, че при личностните разстройства има подобна 
конфигурация. Емпиричното основание за това е, че различните 
разстройства са ковариативни и следователно в основата им трябва да 
се намира някакъв по-общ фактор, който да детерминира тези 
ковариации. Авторите на този подход твърдят, че такъв генерален 
фактор е липсата на способност за интеграция в дименсията „аз-
другите” (Sharp et al., 2015). 

От посоченото може да се направи изводът, че термините, които 
се употребяват за описване на личностната патология, са идентични на 
тези, които се използват за описване на нормалната личност. Оттук 
следва, че би било полезно да мислим личността като система от 
взаимозависими структури и процеси (Livesley & Jang, 2005). 
Съществената разлика между клиницисти и психолози е, че първите 
работят идеографично, докато вторите – експериментално-
номотетично (Goldberg, 1992).  

Психологията на криминалното поведение предлага също място 
за анализи, свързани с личността. Преобладаващият подход и тук е 
този на теория на чертите, като се прилагат факторните модели, за 
които вече говорихме.  

При осъдените за насилствени престъпления, в сравнение с 
осъдените за ненасилствени престъпления проагресивните и 
инхибиращите агресията елементи са представени като част от 
различни констелации, което вероятно и определя съответното 
поведение (Kalashnikova & Vasilenko, 2014). За лицата, извършили 
агресивно-насилствени правонарушения, е характерно съчетаването на 
външно-обвинителна позиция и склонност към фиксация върху 
пречките за удовлетворяване на ситуативно възникналите потребности, 
което пък е във връзка с такива черти на личността, като афективна 
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ригидност, тревожност, липса на способност за емпатия (Kalashnikova 
& Vasilenko, 2014). За осъдените за ненасилствени престъпления 
водещо звено за агресията се явява намалената способност за 
различаване на собствените, както и на другите емоции, съпроводено с 
гняв и враждебност, като същевременно има сдържащи фактори, които 
вземат надмощие, като самоконтрол и приемане на определени цели и 
ценности (Kalashnikova & Vasilenko, 2014). Едни и същи личностни 
структури, които при осъдените за престъпления с насилие се явяват 
инхибитори на агресията, при осъдените за ненасилствени 
престъпления са фактори, катализиращи агресията (Kalashnikova & 
Vasilenko, 2014) 

Литературните източници свидетелстват, че психологическите 
черти са толкова значими в обяснението на криминалното поведение, 
колкото и факторите на обкръжението. В едно изследване се посочват 
четири главни психологически черти, които предизвикват 
криминалното поведение на личността. Става сума за: индивидуалност 
на личността, ниско ниво на самоконтрол, агресивност и когнитивни 
затруднения. (Kamaluddin et al., 2015). 

В друго емпирично изследване чрез използване на личностния 
въпросник PAI Ruiz и колеги (2014) установяват следните значими 
предиктори на криминалното поведение: история на антисоциално 
поведение, антисоциален личностен патерн (импулсивност, търсене на 
удоволствие, безсърдечие и нервност), егоцентричност (липса на 
емпатия и експлоатиране на другите), поемане на риск, търсене на 
стимули, антисоциални когниции (враждебност, раздразнителност и 
гняв), агресивни нагласи (физическа и вербална, демонстрация на 
враждебност), адиктивно поведение (Ruiz et al., 2014). 

При друго изследване, което е базирано на модела HEXACO, 
Rolison и колеги (2013) търсят спецификата на криминалната личност, 
в сравнение с некриминалната. Така например престъпниците имат 
ниски резултати по дименсията „честност/смиреност”. Това се 
комбинира с високи нива на невротичност и емоционалност. Ниските 
стойности на екстраверсия при криминалните личности показва 
редуцирана социалност (Rolison et al., 2013) 

Много изследвания са правени в контекста на структурния 
модел за личността на Айзенк. Така например Van Dam и колеги (2007) 
установяват, че при криминалните личности високите N-резултати 
(невротицизъм) се комбинират с високи E-резултати (екстравертност), 
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което потенцира антисоциалното поведение. Като цяло, единият от 
вариантите е хомогенен профил на криминалната личност, с високи 
стойности по трите скали (PEN profile). Другият вариант е високи 
стойности по P (психотицизъм) и N и ниски по E – този подтип се 
нарича „социално неадекватен” (Van Dam et al., 2007). 

Етнографският подход към личността дава интересни посоки на 
анализ, които могат да се съпоставят с преобладаващия структурен 
модел на чертите. Тук обаче в основата се поставят не универсалните, 
а културално-специфичните измерения. В този смисъл етнографският 
подход не може, а и не претендира да бъде всеобщ. 

В китайската древна традиция образцовата личност (junzi) 
създава другите в процеса на създаване на самия себе си и развива 
другите, за да може и тя да стане като тях. Това е идеята за 
оптималното личностно функциониране. (Giordano, 2014) 

Индийската традиционна култура също се занимава с 
описанието и анализа на личността (Singh et al.,2013). При описание на 
личността се използват термините „свабхава” и „пракрити”. 
„Пракрити” се отнася до „човешка природа”, която е конструирана от 
три фундаментални атрибута, наричани „тригуна”. „Гуна” означава 
въже или струна и се отнася до един отделен атрибут или модалност на 
природата. „Тригуна” исторически включва „саттвик гуна” (грубо 
озачаваща хармония, доброта и същност), „раджасик гуна” (мобилност, 
енергия и страст) и „тамасик гуна” (индиферентност, инерция и 
притъпеност). Така се конструира личността („пракрити”), която 
включва патерните „темперамент”, „взаимодействие” и „умствен 
строеж”. 

Основното значение на „саттвик” е „да бъдеш”, което отговаря 
на редица свързани термини, като „съществуване”, „реалност”, 
„същност”, „естествен характер”, „виталност”, „енергия” и 
„съзнателност”. „Саттвик” влияе върху поведението като моделира 
сила на характера, решителност, добродетел и великодушие. „Саттвик” 
е да бъдеш добър, чист, посветен, толерантен, контролиращ ума, 
интелигентен, знаещ. Същността на „раджастик” е най-сложна от трите 
гуни. Най-често основният смисъл е „да си боядисан”, което в живота 
означава, да си афектиран, развълнуван, цветен, движещ се, да 
изпитваш удоволствие и да си привлечен. „Раджастик” се отнася до 
емоциите, страстта, болката, безпокойството, желанието и движението. 
Тези хора са егоистични, чувствителни, амбициозни, горди, 



Калин Гайдаров  Същностно срещу функционално в научното разбиране на личността 

19 

емоционални, ориентирани към удоволствия. Основното значение на 
„тамасик” е „задъхващо дишане” и изразява изчерпаност, изтощение, 
гибел, скованост. Това в ежедневието се проявява като неразбиране, 
неяснота, инерция, страх, грубост, безпомощност, ментална пустота. 
Хората, обладани от „тамасик”, са злонамерени, вулгарни, лениви, 
нездрави.  

Относителната интензивност на гуните дава индивидуалните 
разлики в поведението. Когато едната гуна доминира, другите 
автоматично се редуцират. Те се отнасят едновременно и до състояния 
и до черти. 

Ако се приложат стандартите на факторните модели, тук се 
получава трифакторна структура (Singh et al.,2013). Както виждаме 
обаче, става сдума за съвсем различни фактори. 

Проблеми и перспективи 
Както беше показано, теория на чертите и факторните модели 

на личността имат безспорно лидерство в психологичната наука. 
Огромната част от емпиричните изследвания се реализират в рамките 
на тази парадигма. Това важи и за свързани области, като 
психопатология, психология на криминалното поведение и 
етнография. Тази очевидна тежест на концепцията обаче не я прави 
безпроблемна. Като всяка мегаидея тя има своите проблеми и 
недостатъци. Бъдещото развитие на изследванията в областта на 
психологията на личността ще спечели, ако навреме и ефективно се 
преодолеят тези затруднения.  

В исторически план първите задълбочени метаанализи на 
парадигмата се свързват с имената на Б. Скинър и Р. Кетел. (вж. 
Giordano, 2014; Revelle, 2009).). В един от своите трудове Б. Скинър 
заявява, че чертите не могат да имат обяснителна сила, а само 
описателна (вж. Giordano, 2014). Също така, според него, трябва да се 
прави разлика между използването на чертите като обяснения за 
поведението и използването им само като описания (дескриптивно). 
По-късно Р. Кетел посочва, че базовите фактори, които се извличат 
чрез факторен анализ, имат един сериозен проблем (той го нарича 
„Ахилесова пета”), предизвикан от безкрайността на ротациите за 
всяко решение. Макар да харесва идеята на Торндайк за единна 
структура на личността, поради посочения от него проблем, Кетел 
пледира за факторни репликации в различните извадки, които водят до 
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миксове от променливи. Това, в крайна сметка го довежда до идеята за 
паралелни пропорционални профили (вж. Revelle, 2009).  

В един радикален текст Keehn (1980) обяснява, че основните 
теории за личността, като: теория на чертите, психодинамична теория, 
ситуационизъм, интеракционизъм, не се отнасят до същността на 
личността, а до нейната структура. (Keehn, 1980). 

Макар, че лексикалният подход е очевиден, при него има някои 
ограничения, за които учените от доста време говорят. (John, 1988). На 
първо място, когато посочват термините, с които описват личността, 
хората влагат емоционални и оценъчни съдържания, т.е. тяхното 
описание е субективно, а не стерилно-научно. Понякога дори някои 
специфични особености, които биха били от значение за науката, се 
пропускат от обикновените хора, защото за тях те не са очевидни. 

На второ място, приписваните на личността атрибути 
обикновено варират социо-културно, както и във времето, понеже 
езикът и обществото се развиват. Това вече се преодолява, като в 
последно време учените усилено се занимават с кроскултурални 
изследвания. 

Третият проблем е в това, че ежедневните значения на думите, 
от които се съставят таксономиите, са обикновено неясни, 
противоречиви и контекстуално-обвързани и това ги прави по 
същество непригодни за научна употреба в този им вид. (John, 1988). 

Друг дискусионен въпрос е дали чертите трябва да се възприемат 
като вътрешно-работещи модели, напр. като ментални схеми на себе си 
и дугите, които управляват взаимоотношенията, създават очаквания 
относно обкръжението и генерират емоционални оценки (Levy, 2015). 
Ако това е така, дали тези диспозиции имат генетична основа или се 
формират в ранното детство от връзката родител-дете, като създават 
детска концептуализация на света. (Levy, 2015). Или пък, както твърдят 
някои учени, става въпрос за социално моделиране. Jeronimus и колеги 
(2014) привеждат данни от изследване с еднояйчни близнаци, отгледани 
при различни условия, които показват, че голяма част от вариативността 
на невротицизма се определя от негенетични и нефамилни фактори, 
специфични за всеки един от двойката. (Jeronimus et al., 2014). 
Проспективните данни показват, че невротицизмът е повлиян от 
житейските събития, като: романтични взаимоотношения, 
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взаимоотношения на работното място, финансови проблеми, 
здравословни проблеми и др. под. (Jeronimus et al., 2014). 

Един от пътищата за решаване на тези проблеми, както бе 
показано по-горе, е непрекъснатото усъвършенстване на 
статистическия инструментариум чрез създаване на нови подходи и 
техники за анализ на емпиричните данни. Статистиката обаче не е 
иманентна на предмета на психологията (това обаче е друг сериозен 
въпрос на емпиричната психология). В този смисъл тя може да бъде 
прилагана в различни конфигурации и в различен контекст при 
изследването на личността. Това също допринася за „разсейването” и 
вариативността на знанията в тази област на психологията. 

Продължават и опитите да се разработи интегрален 
междудисциплинарен модел на личността. Те обаче обединяват 
механично отделните гледни точки, като се опитват да ги примирят 
помежду им. Задачата е друга и тя изисква създаването на мегаекипи 
от специалисти от различните научни области. 

Всъщност ние видяхме, че разнообразието от компоненти, 
които се продуцират от различните факторни модели, могат да се 
конфигурират по различен начин, като така възникват преходи между 
моделите. Така се създава известна континуалност и мрежовост, само 
че това е адитивно, а не интегрално. От друга страна учените 
продължават своите усилия да намерят универсална структура на 
личността или някакъв общ базисен фактор, само че това ще бъде 
много трудно, като се има предвид, че езикът, от който се екстрахират 
първоначалните описания, също се развива. Впрочем езиковата 
реалност е просто друго пространство. Ако психолозите искат да го 
използват за изучаване на личността, трябва да намерят неезиковите 
измерения на езика, а заедно с това, да са сигурни, че тези 
пространства или това пространство (като част от него) е наистина 
същностно-личностно. Това очевидно е прието поне отчасти, защото 
психолозите, които се занимават с изучаване на личността, се стараят 
да се дистанцират от психолингвистиката, макар и да използват някои 
нейни методи. Езиковата реалност е паралелна, макар и свързана с 
личността реалност. 

Развива се и обществото, което е другата реалност, с която са 
свързани чертите. Тук оставяме настрана междукултурните различия, 
както и различната семантична символика на отделните езикови 
системи. Обществото има своята вътрешна логика и е многопластово. 
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Социолозите, политолозите и икономистите имат задачата да 
изучават тази логика с инструментариума на своите науки. 
Психологията се занимава с общественото функциониране чрез 
специфичния си отрасъл социална психология. Той обаче е различен 
от психология на личността. Излиза, че личността се изучава 
самостойно и извън социалното. От друга страна всички извлечени 
личностови фактори имат в крайна сметка социален смисъл и 
социална семантика. Те са социално- аксиологични. Това показва, че 
социалното не е паралелно на личностното, а по-скоро – иманентно. 
Ето тук може да се търси продължението. 

Самият език е социален продукт, но той като такъв е абстрактен 
и устойчив. Разбира се, езикът е инструмент за изследване и овладяване 
на обществото. Но този инструмент може да се използва (и да се 
развива) от отделните личности като индивидуалности. Езикът е 
надиндивидуален, но неговият активен модус е именно индивидуалният. 
В този смисъл е важно да се обединят в едно пространство обществото, 
социалният индивид и езикът и то да бъде изследвано. Много вероятно е 
това обединено пространство да се явява моралът. 

Ние смятаме, че има поне три причини моралът да бъде 
поставен в центъра на анализа. Първо, както стана видно от 
приведените научни идеи, отделните черти или фактори, независимо 
от модела, носят в себе си очевидна препратка и свързаност със 
социалното пространство. Да вземем например факторите на водела В5 
– откритост към нов опит, съзнателност, екстравертност, сговорчивост, 
невротицизъм. Съдържателната операционализация на който е да е от 
тези конструкти е социално ориентирана. Същото се отнася и за 
фасетите от модела. При това тази социалност е именно интерактивна 
– тя се отнася за и се описва в пространството на взаимоотношенията 
между хората. 

Второ, моралът съществува чрез езика. Моралните категории и 
моралното поведение се описват семантично и се предават между 
общностите и индивидите чрез езика – както като прескрипции, така и 
като оценка на поведението. Моралът, за разлика от технологичните 
или юридическите норми, няма самостоятелна опредметеност под 
формата на кодекси или професионални стандарти. Това от друга 
страна означава, че моралът може да е вариативен – в зависимост от 
културалната среда, етноса, общността, групата и пр. 
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Трето, понеже чертите се разбират като устойчиви параметри, 
които имат надситуативен характер, изследвайки личността, ние 
всъщност се занимаваме точно с моралните диспозиции. Те описват 
социалното поведение на личността от гледна точка на идеята за 
съвместно съществуване. Ясно е, че личността функционира като 
взаимодействаща с останалите в различни социални мрежи. Моралът 
описва точно това взаимодействие. То може да бъде анализирано като 
дължимо поведение или като случващо се поведение. Интересното е, 
че дължимостта тук не е „отвън”, а е се генерира тъкмо в публичното 
пространство на взаимодействието между социалните индивиди.  

Подобни идеи имат и други автори. Например Fleeson и колеги 
(2014) установяват, че голяма част от поведенията, които реализира 
личността, напр. честност, вежливост, състрадание, се изследват от 
ситуационна гледна точка, а те предлагат да се изследват като 
диспозиции. Така в основата на социалното поведение на личността 
може да се постави моралът, като надситуативен, устойчив и 
характерологичен център на субекта. (Fleeson et al., 2014). 

В същия контекст са вижданията на учените за връзката между 
отделни черти на личността и религията. Така например Aghababaei и 
колеги емпирично извеждат връзката на религиозността с отделни 
променливи в модела В5, като съзнателност, сговорчивост и (донякъде) 
екстраверсия (Aghababaei et al., 2014). Подобно е и виждането на Abu-
Raiya (2014), който обръща внимание на опосредстващата роля на 
религията в интерпретирането на житейските събития и съответните 
поведенчески реакции на личността. Зрялата религиозност е цялостна, 
всеобхватна и структурирана жизнена философия на личността, 
интегрираща както когницията (картината на света), така и 
мотивацията (морално поведение, йерархия на мотивите), тя дава цел и 
смисъл в живота и система от ценности. Titov привежда думите на 
Олпорт, че при религиозния човек има хармония между критичността 
към света и твърдостта на убежденията – отхвърляйки някаква гледна 
точка, той намира по-подходяща и се придържа към нея. (Titov, 2013). 
Толкът Парсънс отбелязва пилотната роля на религията и морала, като 
свързващи структури, които поддържат обществото и създават 
индивидуална ингегралност. „Така моралът не е само въпрос на 
забрани, а ценности и дефиниции, осигуряващи социална адаптивност, 
чрез която човек управлява своето поведение (цит. по Clippinger, 1973). 
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Справедливостта и несправедливостта са част от социалната 
екология. (Cottle, 2001). Те са част и от личността. И това е очевидно. В 
този смисъл насочването на психологията на личността към морала 
като иманентно пространство би могло да доразвие факторните 
модели, като ги интегрира в обща „координатна система”. Така 
функционалното, което преобладава, ще бъде ориентирано към 
същността си. 
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TYPICAL DREAMS: HIERARCHY OF TYPICAL DREAMS  
AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF TYPICAL 

DREAMS IN THE MODERN CULTURE. 
L. P. Perevyazko 

This research is aimed to elicit typical dreams in a modern culture. Two-hundred respondents 
took place in the research. We were able to create a rating of the most common scripts in the 
dreams by analyzing the frequency of typical scripts. We have used factor analysis in order to 
study the structural organization of the typical dreams which have appeared in the dreams of 
our respondents. The research has proved, that all of the test subjects were able to see dreams 
with only a slight periodicity. Also, these who had visions along the dreams, constitute as a 
two-thirds from the whole number of responders. Also the characteristic feature of the 
respondents consisted in the large interest of their own dreams. Only every sixth responder 
was not interested into his or her own dreaming reality. 
According to this research the following dreams are the most often among the respondents: 
dreams consisting of various scripts, provoking anxiety and dismay, erotic scripts, and 
dreaming of soaring in the air. Fairly often the responders dream of alive relatives and other 
close people, while in reality they were dead.  
We were able to develop a seven step model to describe the primary script lines in the dreams. 
The following seven types of dreams, are the most frequent visions which were experienced by 
our responders. Dreams which were aligned with anxiety and fears, dreams which described the 
blockade of a need, aggressive dreams, emotionally positive dreams, dreams of threat and 
pursuit, and also dreams in which the brink of life and death did not exist.  

Introduction and definition 
Among the countless different dreams which are seen by people, there are 
certain typical dreams every human being dreams of. According to Z. Freud, 
the following types of dreams: seeing yourself naked, to fly or float in the 
air, to fall or to slump down, to lose teeth, to see the death of close people, 
and others. Are all called "typical" (Freud, 2005). Following Freud, C.G. 
Jung had also defined the same dreams. However he also added dreams of 
pursuit by ravenous beasts and enemies, the state of haste or perplexity, 
carrying battle disarmed or with an unsuitable weapon, unsuccessful tries of 
escape (Jung, 2003). Hereinafter there were another tries to assort the 
typical dreams by other researchers (Ward, Beck & Rascoe, 1961; Garfield, 
2001; Shepherd, 2003; Nalchadzhyan, 2000). Some of the researchers had 
focused their attention on the following separate subjects: "being pursued", 
"Dreams of flight", "loss of a tooth", "acquiring currency" (Darlington, 
1942; Yin et al., 2013; Griffith, 1951; Schredl, 2011]. We should also 
mention, that the first analogy wit typical dreams was made by Artemidorus 
Daldianus, who live in a IIc. A.D. In his work "Oneiromancy" he describes 
the following dreams: "... one man had a dream of a shipwreck..., another 
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dream of being harmed by human..., the third one dream of borrowing wage 
from a friend...» [7, p. 78]. Next let us read about floating in a dream: "For 
example, one human dreams that he is floating in the air by himself , flies to 
the marked destination, when he reaches it, he receives wings and flies with 
the birds, and after he returns home [7, p.84]. The next one is a dream of 
pursuit. "...Charon, become enraged by a loss and pursuits a dreamer" [7, p. 
65]. We can agree that the dreams which were described by Artemidorus 
Daldianus are seen by a modern human also.  

Typical dreams characterize the manifest content of a vision. The research 
done, had shown us that the manifest content of a dream has a huge value in 
psychoanalytic practice (Avakumov, 2002). I have come to conclusion that 
analysis of the typical dreams from psychoanalytic point of view may shed 
light towards the qualities of unconsciousness mind and universal basic 
problems and needs of a human which do not depend on the influence from 
this or another culture. In my research I will try to identify, if the modern 
human experiences typical dreams, what kind and what type of typical 
dreams is seen the most.  

Techniques  
The aim of this work is to focus our attention on the most common typical 
dreams of modern people.  

In the research a total amount of two-hundred responders participated( 
twenty male, one-hundred-eighty females). All of the people participated 
were the students of the school of Clinical Psychology of Odessa I. I. 
Mechnikov National University. The participants were of the following age 
groups: From nineteen to twenty five years old- sixty-nine people; from 
twenty six to thirty five years old- seventy people; above the age of thirty 
five- sixty one person. 

All of the participants received a questionnaire for the study of the typical 
dreams. The questionnaire represented a number of paragraphs which 
described the scripts of different typical dreams. The responders should 
have chosen one answer from the three possible There were following 
options: a) never; b) sometimes; c) often  

Results 
As shown above, the paragraphs with typical dreams were assessed by a 
three-point scale with the following options for the answers: a) never; b) 
sometimes; c) often. According to this, in order to define the frequency of 
typical scripts in the dreams of participants, point arithmetical mean (M) 
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was used for each typical dream. This variable changed in a range of one to 
three points, as the answer "never" accounted for one point, "sometimes"- 
two points and "often"- three points. Therefore answers which were chosen 
wit a higher frequency had a higher average score. The recurrence of dreams 
among the responders shown in a table 1. 

Table 1 Personal analysis of an individual towards dreams 
Statement Possible answer # of responders % of responders 
1. I see dreams Never 0 0% 

Sometime  66 33.00% 
Often 134 67.00% 

2. I am interested in dreams Yes 167 83.50% 
No 33 16.50% 

As we can see from the results of this analysis, all of the participants are 
able to see dreams with a slightly different periodicity. However, those who 
experience dreams with a number of vision, are accounted for two-thirds of 
the respondents. Also the characteristic feature of the respondents consisted 
in the large interest of their own dreams. Only every sixth responder was not 
interested into his or her own dreaming reality. 

Rating of the ten most often seen typical scripts in a dream is shown in a 
table 2.  

Table 2 Rating of the most common storyline in dreams 
# # in a 

blank 
Statement M 

1 77 I see dreams where the storyline is dependent on my previous 
wakefulness 

2.14 

2 53 I see dreams, where I fall or slump somewhere 2.06 
3 60 I see erotic dreams 2.04 
4 62 I see dreams where I float or fly in the air 2.02 
5 24 I see dreams where I am chased, being pursued or attacked 1.90 
6 50 I see dreams, where I experience anxiety, but do not know why I 

experience it 
1.89 

7 76 I see "jolly festive" dreams: feast, gaiety, anniversary 1.86 
8 58 I see dreams where I cannot find or catch a person, cannot reach a 

place or an object 
1.86 

9 43 I see dreams, where my close relative or people appear to me, however 
they are already dead in reality. 

1.84 

10 65 I see dreams, where I experience anxiety before taking an exam in the 
school or another learning institution 

1.82 
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As we can see from this table, the most common dream is that which is 
connected to their prior wakefulness (#77). Also other common dreams 
include visions of floating, flying, falling (# 53 and 62), erotic visions (#60), 
visions of chase and pursuit (#24), dreams which are connected to the 
feelings of anxiety and distress (#50,58,65), "gay, festive" scripts (#76), 
storyline in which dead people appear as living (#43). 

According to the rating of the most uncommon storyline in dreams ( table 
3). We can notice that the storyline relating to being on a cemetery, death or 
deadly disease (#'s41,42,45).  Also as an example of the rare storyline in 
dream we can name situation where a dreamer act socially unacceptable or 
someone is limiting his or her freedom (# 26,27). The most rarest example 
of storyline of faulty and catastrophe (# 56,69,70), dreams of torture and 
torment (#34) or meeting with extraterrestrial life (#49).  

Table 3 Rating of the most rare story lines in the dreams 
# # in a 

blank 
Statement M 

44 45 I dream of being on a cemetery 1.33 
45 26 I dream of being judges for misbehaving, for committing crime or for 

doing something that is forbidden in a society 
1.30 

46 56 I dream of a car accident or any other catastrophe 1.27 
47 42 I dream of being dead 1.25 
48 34 I see dreams were I experience fear from torture or torment, where I am 

cut in pieces or beaten, 
1.25 

49 70 I see dreams where my car is broken 1.25 
50 69 I see dreams where my cell phone is broke or I cannot dial a number,. 1.22 
51 27 I dream of getting in prison, police department or concentration camp or 

I was locked and my freedom was taken away 
1.19 

52 49 I dream of meeting extraterrestrial life 1.17 
53 41 I see dreams of being struck with a deadly illness 1.10 

In order to study the structural organization of typical dreams, I have used 
factor analysis. Factor analysis is a statistical method used to describe 
variability among observed, correlated variables in terms of a potentially 
lower number of unobserved variables called factors Therefore one factor 
unites variables which are closely correlating with each other. Variables 
from different factors usually do not correlate or correlate weakly between 
each other. Thus, the goal of factor analysis is to find complex factors which 
in turn describe relations in between the variables that we operate and which 
we can observe. We can understand it as the coefficient of correlation 
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between the variables and the factors [1]. In order to be able to solve this 
task of defining the factors. Many different methods were created. 

We will now use the most common method. The method of maximum 
likelihood. In order to evaluate the adequateness of factor analysis, we have 
used a criteria of sampling adequacy(MSA). Both the individual and 
common criteria of MSA indicate tat the correlation between the pairs of 
variables cannot be explained by other variables and that the use of factor 
analysis for this variable or for the whole array of variable is inappropriate. 
Thresholds for the MSA criteria according to Kaiser is the following [13]; > 
0.9 - absolute value; >0.8- high value; > 0.7- acceptable value; > 0,6- 
satisfactory value; >0.5- low value. ≤ 0.5- factor analysis is inappropriate 
towards the selection.  

In the beginning the common MSA criteria for the set of 53 items describing 
the story lines in the dreams was: MSA=0.74 The measure analysis of 
sampling adequacy have shown us the importance of inclusion of each item 
into the factor analysis. Statement 77. I see dreams, where the plot is bind 
with the events of a previous wakefulness. 
It was eliminated due to the low individual measure of sampling adequacy. 
It is obvious that this is due because this item had described not the plot, but 
the continuity of the certain plot for a period of the whole series of dreams. 
The individual measure for the sampling adequacy for this particular item 
was: MSA= 0.44 After the expulsion of this item the general measure of 
sampling adequacy for the matrix of factor analysis was MSA= 0.75. 
Therefore, the final set of items had included amount of fifty two 
statements.  

The decision regarding the amount of factors which should be included in 
factor solution and how to operate with this solution is critical, while doing 
the factor analysis, because it influences the outcome [15]. The optimal 
model consisted of seven factors. Promax rotation procedure was used for 
the dataset. The number of factors chosen for one model depended on the 
maximum uniformity of factors.  

Seven-factor model explains 40.91% of the total variance of the variables or 
32.51% of the sum of square loads. Thus, we can save a significant amount 
of information in a questionnaire which relates to the typical dreams. The 
common structure of the explained variance in the factor measurement is 
shown in table 4. As evidenced by this table, the largest proportion of 
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variance described by the first factor. It is obvious, that the stories included 
in the first factor contribute to the main line of the responders' dreams. 

For each factor an internal consistency was counted by means of Cronbach's 
calculation of an α coefficient [5]. As L.F. Burlachuk shows us, the most 
characteristic Cronbach's coefficient for a scale build with a help of 
questionnaire factorization is 0.6-0.8 [3]. 

Table 4 Eigenvalue and the percentage of explained variance  
for the factors describing the main themes of dreams 

 Eigenvalue of the 
factor 

Explained 
variance, % 

The total value of explained 
variance, % 

Starting eigenvalues 
Factor 1 8.72 16.77 16.77 
Factor 2 2.81 5.40 22.17 
Factor 3 2.21 4.25 26.42 
Factor 4 2.07 3.97 30.40 
Factor 5 2.00 3.84 34.24 
Factor 6 1.78 3.41 37.65 
Factor 7 1.69 3.25 40.90 

Allocation of the sum of the squares 
Factor 1 7.84 15.08 15.08 
Factor 2 1.93 3.72 18.80 
Factor 3 1.67 3.22 22.01 
Factor 4 1.66 3.19 25.20 
Factor 5 1.46 2.81 28.02 
Factor 6 1.32 2.53 30.55 
Factor 7 1.02 1.96 32.51 

Each factor included a number of different item. Which in their turn did not 
apply pressure on a factor of more than 0,300 of absolute value. Relying on 
the meaningful factor structure, it was given a name which reflected its main 
characteristics.  

However we should also mention, that there were a number of items 
discovered, which did not enter in any factor. Those items were: item 40. I 
see dreams, where I lose a tooth or teeth. (0.26), item 41. I see dream, 
where I am sick with a deadly disease (0.27), item 53. I see dreams, where I 
fall or slump to somewhere (0,28).  
Now then, first factor included 15 items with the following statements: item 
54. I see dreams of drowning in a water, swamp, bog or appear in a dirty 
cloudy water (0.58), item 71. I see dreams where I appear in a disaster 
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(hurricane, tsunami, volcano eruption etc.) or am witness of a fire (0.56), 
item 44. I see a dream where I am at the funeral or am witness of a funeral 
(0, 55), item 55. I see dreams were I got in a mud or appear around waste 
and feces (0.51), item 68. I see dreams where I am naked, wearing lingerie 
or improperly dressed in a public (0.50), item 45. I see dreams of being on a 
cemetery (0.48), item 35. I see dreams of experiencing fear of dying or 
being killed (0.46), item 36. I see dreams of loosing wealth or property 
damage (0.43), item 12. I see dreams of being dead (0.43), item 37. I see 
dreams where misfortune struck others or their property (0.42), item 75. I 
see religious dreams (0.41), item 27. I see dreams of being locked in a 
prison, police department or concentration camp or of being deprived of 
freedom (0.41), item 60. I see erotic dreams (0.40), item 67. I see dreams in 
which my clothing has a defect or my cloths look strange and unnatural 
(0.36), item 66. I see dreams, where I am nervous while being assigned to a 
job or having a job interview (0.32). 

If we will analyze the content of the first factor, we can make a conclusion 
that they all characterize dreams which cause a dreamer to feel anxiety, 
distress and fear. Also this factor included items which did not relate to 
many of the scripts these are item 75 and item 60. Thus, this factor received 
a name: "Scripts associated with anxiety and fears". Internal consistency of 
a factor is rater high. Upon the exclusion of items 75 and 60. The 
Cronbach's criteria became α = 0.78 (based upon 13 items). 

Composition of a second factor included following 11 items: item 58 I see 
dreams, where I cannot find or chase a person, reach a place or an object 
(0.56), item 57. I see dreams, where I am getting late for a train, school or a 
meeting or I am in other same situations (0.54), item 26. I see dreams, 
where I am accused of ill-behaving or any other unsocial behavior or a 
crime (0.49), item 59. I see dreams where I behave strangely (0.45). item 
38, I see dreams of loosing a loved one or friendship (0.40), item 69. I see 
dreams where my cell pone is broke or I cannot dial a number (0.40), item 
65. I see dreams where I experience stress or alarm while taking an exam at 
school or any other learning institution (0.39), item 70. I see dreams where 
my car is broken (0.38), item 64. I see dreams of being in a child, teenager 
or an adolescent (0.38), item 72. I see dreams of getting lost, being caught 
in a deadlock and unable to find a way out (0.36), item 62. I see dreams 
where I fly or float in the air (0.32). 

Substantial aspect of this factor was related with certain scripts which in 
their turn exercised feelings of inability of reaching ones' goals, be on time 
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or do ordinary actions. Thus, this factor was called "Needs impediment". 
Out of all the items, only one item is meaningfully different, item 62. This 
item was excluded based on the rate of inner consistency of a factor. Which 
based upon Cronbach's table measured α = 0.73 (based upon 10 items). 

Third factor consisted of 8 items: item 32. I see dreams where someone has 
committed a murder (0.77), item 33. I see dreams where I am a murder or I 
beat someone (0.71), item 31. I see dreams where a war or other military 
action is taking place (0.55), item 28. I see dreams where I have attacked 
someone or defended myself with a use of faulty weapon or disarmed or 
where I have retreated and could not make it (0.50), item 25. I see dreams 
where I have done mischievous deeds or crimes (0.47), item 30. I see 
dreams where a bloodbath is taking place (0.46), item 29. I see dreams 
where I am a participant in a fight (0.45), item 56. I see dreams where I get 
in a car or any other accident (0.39). 

The structure of a third factor is formed by statements which describe an 
aggressive state. This factor unites scripts which are linked with assault, 
murder, military action, fights, etc. This factor's name is "Aggressive 
scripts". I believe that all of these statements could meaningfully form 
the composition of this factor. This factor had a high level of consistence 
(α = 0.77). 

Fourth factor includes only four items: item 51 I see dreams where I experience 
the fear of death without any reason for it (0.57), item 52. I see dreams where I 
am threatened by devil, beasts or other evil spirits (0.52), item 50. I see dreams 
where I experience alarm, but do not know why I experience it (0.47), item 49. I 
see dreams of meeting extraterrestrial life (0.32). 

The items of this factor describe a state of unmotivated fear or anxiety 
which are in turn connected with the feelings of uncertainty and encounter 
of unknown. This factor received a name: "Transcendence" The inner 
consistency of the fourth factor was rather low (α = 0,55). While adding a 
fifth item (#75) to this factor. I see religious dreams (this item was included 
in the fourth factor with a score of 0.36) this factors' inner consistency 
becomes much higher and reaches the border minimum score of (α = 0,60). 

Fifth factor includes four following items: item 74. I see celebrities and 
other famous people in my dreams (0.86), item 73. I see actors from popular 
TV shows (0.76), item 76. I see "jolly festive" dreams: feast, fun, 
anniversary (0.32), item 63. I see dreams where I observe my counterpart 
(observe myself) (0.30). 
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This factor (except item 63) described scripts, which are connected with 
important people and joyful pastime "Emotionally positive scripts". The 
inner consistency of the factor was determined similarly. Without item 63 
the Cronbach's coefficient became to be α = 0.67 (based upon tree items). 

Sixth factor included five items: item 48 I see dreams where a bandit or 
another scary person appears (0.79), item 24. I see dreams where I am 
chased, pursued or attacked (0.66), item 47. I see dreams where a scary 
woman or a witch appears (0.55), item 34. I see dreams where I experience 
fear of torture or torment (0.38), item 46. I see dreams where I am 
frightened by animals (0.37).  
Based on the content analysis of this factor, we can note that it describes the 
situation of threats and harassment which appear to the responders in a 
dream. The following name was given to this factor: "Threats and 
harassment" The inner consistency of this factor had a permissible level  
(α = 0.67). 

The last seventh factor was formed by the following indicators: item 39 I 
see dreams in which my relatives or close people are dead, albeit they are 
alive in real life (0.88), item 43. I see dreams in which alive relatives or 
other close people appear, although they have already passed away om real 
life (0.80).  

For the seventh factor these two items have described dreams in which the 
responders saw living relatives dead or passed relatives alive. This factor 
received the following name: "Dreams in which the verge between life and 
death is erased". This factor had a high level of consistence (α = 0.83). 

Each factor was transformed into a separate variable by adding the received 
answers from the items followed by a divide by the total number of items in 
a scale. Descriptive statistics for the seven scales of script line represented 
in a table 5.  

Table 5 Descriptive statistics for the dream storyline 
Descriptive statistic Dream 

1 2 3 4 5 6 7 
Average mean 1.43 1.58 1.42 1.46 1.59 1.58 1.78 
Median 1.38 1.60 1.38 1.40 1.67 1.60 2.00 
Standard deviation 0.27 0.30 0.33 0.32 0.42 0.37 0.51 
First quantile 1.23 1.30 1.13 1.20 1.33 1.40 1.50 
Third quantile 1.62 1.80 1.63 1.60 2.00 1.80 2.00 
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According to the descriptive statistics, the most common seen dream is a 
dream where the verge between life and death is erased. Least expressed are 
the dreams which describe dreams connected with feelings of anxiety fear 
and manifestation of aggression. We can also note, that the bigger the index 
number of a factor, the less uniformed is the selection for this factor. That is, 
received average and median meanings for fifth, sixth, and especially 
sevenths scale, may significantly differ from average scores.  

The main script lines of dreams are represented in a picture 1. Therefore, the 
main script lines in the dreams of the responders are the following seven 
scripts: Dreams which were aligned with anxiety and fears, dreams which 
described the blockade of a need, aggressive dreams, emotionally positive 
dreams, dreams of threat and pursuit, and also dreams in which the brink of 
life and death did not exist.  

Fig. 1 Hierarchy of the script lines in dreams base upon  
the seven-factor model. 

Conclusions 
1. All of the test subjects see dreams with a slight periodicity. Also, those 

who's dreams are accompanied by visions are being two-thirds from the 
whole number of responders. Also the characteristic feature of the 
respondents consisted in the large interest of their own dreams. Only 
every sixth responder was not interested into his or her own dreaming 
reality. 

2. Most commonly the dreams which the responders see are connected 
with the doings of a previous wakefulness. Despite that this conclusion 
does not describe the script it however approves the statement Z. Freud 
about "daily residue" in a dream. 
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3. The most common met dreams are: soaring, flying, falling. erotic 
dreams, dreams of pursuit, different dreams which are connected with 
the feelings of anxiety, alarm and fear; "jolly, festive" dreams; dreams of 
seeing passed people as a live ones.  

4. Most rarely met are the dreams which re connected to being on a 
cemetery, own death, or a deadly disease. Also another rare met dreams, 
are the dreams which connected with anti-social behavior or being 
deprived of freedom. Dreams of catastrophe or faulty, torture and 
torment, or meeting an extraterrestrial life are rare dreams also.  

5. Based upon the modeled seven-factor model, the main storyline in the 
dreams are the following seven scripts: Dreams which were aligned 
with anxiety and fears, dreams which described the blockade of a 
need, aggressive dreams, emotionally positive dreams, dreams of 
threat and pursuit, and also dreams in which the brink of life and 
death did not exist.  
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ADULT ATTACHMENT STYLES AS PREDICTORS  
OF DIFFERENT TYPES OF INGROUP IDENTIFICATION 

Milen Milanov, Mark Rubin, Stefania Paolini1 
The primary goal of the present research was to explore the relationship between adult 
attachment styles and four different types of identification with social groups. The results 
confirmed predictions and revealed that particular prototypic attachment styles are 
associated with an increase in only certain types of ingroup identification. People with 
secure attachment style had higher social identification than people with a dismissive-
avoidant attachment style. Participants with secure attachment style showed higher 
communal identification than participants who had either a dismissive-avoidant or a 
fearful-avoidant attachment style. These findings supported the idea that relationship 
attachment style has an important effect on the way people identify with their social groups 
and can serve as a predictor of preferred type of ingroup identity.  

СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ  
КАТО ПРЕДИКТОРИ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ 

ВЪТРЕШНОГРУПОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Милен Миланов, Марк Рюбин, Стефаниа Паолини 

Основната цел на настоящото изследване е да се проучи връзката между основни 
стилове на привързаност при възрастните и четири различни типа идентификация 
със социални групи. Резултатите потвърждават очакванията и разкриват, че 
определени базисни стилове на привързаност са свързани с увеличение на нивата на 
конкретни типове вътрешногрупова идентификация. Хората със сигурен стил на 
привързаност имат по-висока социална идентификация от хората с отхвърлящ 
стил на привързаност. Участниците със сигурен стил на привързаност показват 
по-високи нива на общностна идентификация от участниците с отхвърлящ или със 
страхуващ се стил на привързаност. Тези констатации подкрепят идеята, че 
стилът на привързаност оказва важно въздействие върху начина, по който хората 
се идентифицират със социални групи и може да служи като предиктор на 
предпочитания тип вътрешногрупова идентичност. 

Introduction 
Theoretical Background 
Attachment theory was initially proposed by Bowlby (1969, 1973, 1980) 
and further elaborated and developed by a large number of other 
investigators (e.g., Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bartholomew 
& Horowitz, 1991; Fraley & Shaver, 2000; Hazan & Shaver, 1987). 
Researchers have identified three distinct styles of adult attachment, usually 

  
                                                           



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
40 

labelled in the literature as secure, anxious/ambivalent, and avoidant (e.g., 
Ainsworth et al., 1978; Hazan & Shaver, 1987). Bartholomew and Horowitz 
(1991) proposed an extended four-category typology in adult relationship 
attachment based on individuals’ intrapersonal (self-image) and 
interpersonal (image of others) notions. The four attachment styles are 
secure, preoccupied, fearful-avoidant, and dismissive-avoidant. The first 
three of these four categories are conceptually similar to Hazan and 
Shaver’s (1987) secure, anxious/ambivalent and avoidant types of adult 
attachment respectively (Bartholomew & Horowitz, 1991; Brennan, Shaver, 
& Tobey, 1991)2. People with secure attachment style have positive views 
of themselves and others and feel comfortable in both dependent and 
autonomous relationships. People with preoccupied (anxious/ambivalent) 
attachment style see themselves as being unworthy in a relationships and 
struggle for intimacy and approval from positively valued others. People 
with fearful-avoidant attachment style have negative views about 
themselves and the others and avoid close involvement in relationships 
because of fear of rejection. People with dismissive-avoidant attachment 
style have a sense of worthiness and self-sufficiency and try to maintain a 
sense of high independence by denying the need of close relationship with 
unworthy others. 

Key theoretical basis of the present study is the distinction between 
centrality, social, communal, and interdependent identification as four 
different types of identification with social groups (Milanov, Rubin & 
Paolini, 2012; Milanov, Rubin & Paolini, in press). Centrality refers to the 
salience of the group and the group membership together with the 
importance of the group for an individual’s self-concept. Social 
identification is based on the processes of self-categorization and 
depersonalization. Individuals who have a relatively high level of social 
identification lose their sense of individuality and perceive themselves as 
interchangeable members of their group. Communal and interdependent 
identification, on the other hand, relate more to the specific interpersonal 
processes through which group members identify with other group members 
without losing their sense of individuality. The key aspect that separates 
these two types of ingroup identification is the particular type of 
relationships (i.e., communal or exchange relationships) between the 
members of the group. These relationships establish the nature of the 

2 We will use the terms anxious/ambivalent and preoccupied, and avoidant and fearful-
avoidant interchangeably. 
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interpersonal interaction in the ingroup and determine individuals’ 
expectations that are associated with the group membership. 

Previous research has agreed that there is a link between individuals’ 
relationship attachment and people’s identification with social groups. 
Smith, Murphy and Coats (1999) proposed that adult attachment theory 
could help for the better understanding of the core processes of ingroup 
identification. According to the authors, relationship attachment and 
attachment to the group are sometimes correlated but conceptually and 
empirically different constructs. In the view of the link between attachment 
style and type of identification then, it could be expected that different types 
of relationship attachment styles will be related to different types of ingroup 
identification, and one’s attachment style could serve as a predictor of the 
preferred type of identification with the group. 

Crisp et al. (2009) recently investigated the extent to which dispositional 
differences in attachment style account for increases or decreases in 
individuals’ ingroup identification following an interpersonal relationship 
threat. The study operationalized attachment style as a continuous variable 
that integrates two orthogonal dimensions: attachment avoidance and 
attachment anxiety. The authors proposed that a perceived relationship 
distress would result in less anxious individuals identifying with their groups 
to a greater degree than individuals who are more anxious. As Crisp et al. 
(2009) summarized their results, the study provided “evidence supportive of 
the idea that following attachment threat higher attachment anxiety is 
associated with lower identification with groups while lower attachment 
anxiety is associated with higher identification with groups” (p. 121).  

The above study is important in its productive attempt to apply attachment 
theory to the area of group identification and to examine the way in which 
differences in relationship attachment predict the strength of people’s 
identification with social groups. However, the research seems to confound 
different types of ingroup identification in its approach. Identification with a 
social category group and identification with a group of close friends, for 
example, are likely to be based on different mechanisms and therefore may 
be affected in different ways by variances in attachment style. In support of 
this assumption, Crisp et al. (2009) noted that the detected relationships 
between attachment threat, attachment style, and group identification “are 
more applicable when the groups involved are lower in entitativity (e.g., 
social categories like gender) compared to those higher in entitativity (e.g., 
intimacy groups like friendship groups)” (p. 121). Consequently, 
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consideration of the conceptual differences between different types of 
ingroup identification is necessary in order to arrive at a clearer picture of 
attachment style-ingroup identification relationships.  

Hypotheses 
In the present research, we tested the idea that each of the prototypic adult 
attachment styles (i.e., secure, preoccupied, fearful-avoidant, and dismissive-
avoidant) is contrastingly associated with particular types of ingroup 
identification. Unlike Crisp et al. (2008) and Smith et al., (1999), our aim was 
not to investigate the extent to which the strength of group identification in 
general is affected by differences in individuals’ attachment anxiety and 
avoidance, but rather to reveal the way in which individuals with different 
attachment styles enhance different types of identification with their groups.  

As explained earlier, different attachment styles are characterized by 
differences in individuals’ perceptions toward interpersonal relationships 
and presuppose different mechanisms of social behavior and interpersonal 
interaction. Different types of ingroup identification, on the other hand, are 
defined by different types of relationships between group members and are 
associated with differences in individuals’ perception towards the group or 
its members (Milanov, Rubin & Paolini, 2012; Milanov, Rubin & Paolini, in 
press). Drawing on the idea that some types of ingroup identification are 
based on interpersonal attachment to the group’s members, while others are 
associated with attachment to the group as a whole (Prentice, Miller, 
Lightdale, 1994), we expected to detect a significant co-variation between 
ingroup identification and specific adult relationship attachment styles. In 
particular, we investigated whether prototypic relationship attachment styles 
predicted different types of ingroup identification. 

There is already evidence that attachment style affects individuals’ perceptions 
of similarity with others. Mikulincer, Orbach, and Iavnieli (1998) found that, 
“people differing in attachment style systematically differed in the extent to 
which their own self-descriptions were similar to their views of others’ traits 
and opinions” (p. 444). In particular, compared to people with a secure 
attachment style, avoidant individuals reduced their perceived self-to-ingroup 
similarity whereas anxious/ambivalent individuals increased it. From the 
investigated four types of ingroup identification in our research, only social 
identification is characterised by the perception of similarity with other group 
members. Hence, we predict that, relative to secure individuals, avoidant 
individuals should have lower social identification and anxious/ambivalent 
(preoccupied) individuals should have higher social identification. 
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In addition, research by Gabriel, Carvallo, Dean, Tippin, and Renaud (2005) 
reported some evidence that, compared to people with nonavoidant 
attachment styles, individuals with avoidant attachment styles scored lower 
on a measure of relational self-construal that was modified to relate to 
friendship (Footnote 1, Gabriel et al., 2005, p. 1571). As explained in 
previous studies (Milanov, Rubin & Paolini, 2012; Milanov, Rubin & 
Paolini, in press) our idea of communal identification is similar to the idea 
of relational self-construal applied in the area of ingroup identification. 
Given the close theoretical parallel between relational self-construal and 
communal identification, we predict that people with avoidant attachment 
styles should report less communal identification than people with either 
secure or anxious/ambivalent attachment styles.  

Relative to the above rationale and experimental hypotheses, one final point 
should be clarified. Different researchers have used categorical, continuous 
or both methods to measure attachment styles in their studies (Fraley & 
Waller, 1998; Gabriel et al., 2005; Mikulincer et al., 1998). The use of any 
of the two measurement methods usually depends on the specific topic of 
research and the phenomena that are being investigated. Given that our 
research focused on the general, prototypic types of adult attachment styles 
and their basic relationships with particular types of ingroup identification, 
we decided that measuring attachment style as a categorical variable would 
be the most appropriate approach, because it would correspond better with 
the design and the purpose of the current study.  

Method 
Participants 
During a four-month period, we collected data from 166 participants from 
the global internet community. However, 44 participants did not finish the 
questionnaire. Following previously set rules for such cases, these 
participants were considered as having withdrawn from the study and their 
data was deleted. Hence, in the analysis, we used the data from 122 
participants who fully completed the survey. 
Participants were 35 men and 87 women ranging in age from 18 to 52 years. 
The average age was 26.75 years (SD = 8.54). All participants had the 
opportunity to enter a prize draw for one of three electronic gift certificates 
worth US$100 each, redeemable from an online store. 
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Procedure 
The study was presented on the internet using computer based software. 
All participants completed a single questionnaire consisting of a measure 
of different types of ingroup identification together with previously 
established measures of relationship attachment style, social dominance 
orientation, and group identity. For the purpose of the current 
investigation, however, we will only focus at the data related to attachment 
style and ingroup identification. 

Measures 
Measure of ingroup identification. In this study, we use a scale that 
distinguishes between centrality, social, communal, and interdependent 
identification and allows the assessment of these four different identity 
types separately from one another. The scale is named Centrality, Social, 
Communal, and Interdependent Identification Scale (CSCIIS). Our previous 
research shows that CSCIIS has good psychometric properties and relatively 
stable factor structure that corresponds with the expected distinction 
between the investigated identification types (Milanov, Rubin & Paolini, 
2012; Milanov, Rubin & Paolini, in press). 

The version of CSCIIS employed in the present study consists of 20 items. 
Eighteen of these items assess the four different types of ingroup 
identification (centrality, social identification, communal identification, and 
interdependent identification) and the other two items measure ingroup 
identification in general. Respondents indicate their agreement or 
disagreement with the statements using a 5-point Likert scale from strongly 
disagree to strongly agree. Example items are “I often think about the fact 
that I am in my group” (centrality), “I am quite similar to the other people in 
my group” (social identification), “I empathize with the other people in my 
group” (communal identification), “I keep track of benefits I have given to 
other members of my group” (interdependent identification), and “I do not 
identify with my group” (general identification, reversed).  

Measure of relationship attachment style. Bartholomew and Horowitz’s 
(1991) Relationships Questionnaire is a self-report instrument that is 
designed to assess adult attachment style. The Relationships Questionnaire 
consists of four sets of statements, each describing a category or style of 
attachment. Participants choose and rate which set of statements best 
describes them. The four attachment styles, as initially named and 
described, are (1) Secure: “It is relatively easy for me to become 
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emotionally close to others. I am comfortable depending on others and 
having others depend on me. I don't worry about being alone or having 
others not accept me”; (2) Dismissive-avoidant: “I am comfortable without 
close emotional relationships. It is very important to me to feel independent 
and self-sufficient, and I prefer not to depend on others or have others 
depend on me”; (3) Preoccupied: “I want to be completely emotionally 
intimate with others, but I often find that others are reluctant to get as close 
as I would like. I am uncomfortable being without close relationships, but I 
sometimes worry that others don't value me as much as I value them; and 
(4) Fearful-avoidant: “I am somewhat uncomfortable getting close to 
others. I want emotionally close relationships, but I find it difficult to trust 
others completely, or to depend on them. I sometimes worry that I will be 
hurt if I allow myself to become too close to others”. 

As discussed in the beginning, Bartholomew and Horowitz’s (1991) secure, 
preoccupied, and fearful-avoidant categories are conceptually similar to 
Hazan and Shaver’s (1987) secure, anxious/ambivalent, and avoidant types 
of adult attachment respectively. For the purpose of the current study, 
attachment style was assessed by asking participants to read Bartholomew 
and Horowitz’s (1991) four descriptions of attachment styles and then to 
choose the style that best described them or was closest to the way that they 
are. This approach allowed the direct use of attachment style as a categorical 
variable in the further analyses.  

Results 
Reliability and Interitem Correlations of CSCIIS 
Cronbach’s alphas for all of the CSCIIS subscales were in the range 
recommended by Clark and Watson (1992) for good or adequate reliability. 
For the centrality subscale, α = .82; for the social identification subscale, α = 
.82; for the communal identification subscale, α = .51; and for the 
interdependent identification subscale, α = .82. 

As an additional indicator of internal consistency, the average interitem 
correlations for all subscales were found to be satisfactory. The mean values 
were: .43 for the centrality subscale, .53 for the social identification 
subscale, .26 for the communal subscale, and .53 for the interdependent 
identification subscale. 
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Attachment Style and Types of Identification 
Based on the Bartholomew and Horowitz’s (1991) Relationships 
Questionnaire responses, 37 participants reported having a secure 
attachment style, 33 reported having a dismissive-avoidant attachment style, 
19 reported having a preoccupied attachment style, and 33 reported having a 
fearful-avoidant attachment styles. To investigate the effect of attachment 
style on different types of identification, we conducted a series of one-way 
between-subject ANOVAs using attachment style as an independent factor 
and each of the subscales of the CSCIIS as dependent variables. 

There was a significant effect of attachment style on social identification, 
F(3, 118) = 4.92, p < .01, ηp² = .11. Levene’s test revealed a significant 
violation of the assumption of homogeneity of variances (p = .03). 
Therefore, we used Games-Howell’s post hoc test in our follow-up analyses 
because it is designed for unequal variances and unequal sample sizes. As 
predicted, participants who had a secure attachment style had significantly 
higher social identification (M = 3.05) than participants who had a 
dismissive-avoidant attachment style (M = 2.30). There were no significant 
differences in social identification between any of the other attachment 
styles (ps > .07). Figure 1 shows the mean scores on social identification for 
the four different attachment style groups. 
 

 
Figure 1. Differences in the mean scores on social identification  

as a function of attachment style  
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There was also a statistically significant effect of attachment style on 
communal identification, F(3, 118) = 5.22, p < .01, ηp² = .12. In this case, 
the assumption of homogeneity of variance was not violated (p = .12). The 
results of a series of LSD post hoc tests showed that participants who had a 
secure attachment style had significantly higher communal identification (M 
= 3.92) than participants who had either a dismissive-avoidant attachment 
style (M = 3.32) or a fearful-avoidant attachment style (M = 3.47). 
Participants who had a secure attachment style also had significantly higher 
communal identification (M = 3.92) than participants who had a 
preoccupied attachment style (M = 3.53). Figure 2 shows the mean scores 
on communal identification for the four different attachment style groups. 
 

 
Figure 2. Differences in the mean scores on communal identification  

as a function of attachment style 

There was also a significant effect of attachment style on interdependent 
identification, F(3, 118) = 5.23, p < .01, ηp² = .12. Once again, the 
assumption of homogeneity of variances was violated (p = .04). The results 
of a series of Games-Howell post hoc tests showed that participants who 
had a secure attachment style had significantly lower interdependent 
identification (M = 2.11) than participants who had a dismissive-avoidant 
attachment style (M = 2.88). There were no significant differences in 
interdependent identification between any of the other attachment styles (ps 
> .11). Figure 3 shows the mean scores on interdependent identification for 
the four different attachment style groups. No effect of attachment style on 
centrality was found (p = .16). 
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Figure 3. Differences in the mean scores on interdependent identification as 

a function of attachment style 

Discussion 
Attachment Style as a Predictor of Type of Identification 
The primary goal of this study was to investigate whether different 
attachment styles could predict type of identification. The data confirmed 
the majority of the initial hypotheses. People who had a secure attachment 
style had significantly higher social identification than people who had a 
dismissive-avoidant attachment style. Participants who had a secure 
attachment style had significantly higher communal identification than 
participants who had either a dismissive-avoidant attachment style or a 
fearful-avoidant attachment style. Participants with secure attachment style 
also showed higher communal identification than participants who had 
preoccupied (anxious/ambivalent) attachment style. These findings suggest 
that, compared to avoidant and preoccupied individuals, secure individuals 
are more likely to engage in close, friendly relationships with other group 
members (communal identification). At the same time, secure individuals 
are less concerned than avoidant individuals in seeing themselves, or being 
seen, as similar to other group members (social identification).  

We did not find any evidence showing higher levels of social identification 
for preoccupied (anxious/ambivalent) individuals compared to secure 
individuals. The lack of support for this prediction could be related to the 
relatively small number of participants who reported having a preoccupied 
attachment style (N = 19). 
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In addition to the above results, the data showed a trend that was not 
initially predicted. Participants with secure attachment style scored 
significantly lower on interdependent identification than participants with 
dismissive-avoidant attachment styles. This result implies that dismissive-
avoidant individuals would generally prefer less close, exchange based 
relationships with other group members that allow identification without 
sacrificing self-interests and perception of similarity between members.  

It should be noted here that this study employed a single self-report measure 
of adult attachment style in which attachment style was assessed as a 
categorical rather than continuous variable. Given that this research only 
looked at general patterns of adult attachment as predictors of types of 
identification, this approach served well for the specific purpose of this 
investigation. However, it is recommended that researchers who are 
interested in more complex interactions between attachment style and type 
of ingroup identification use combined sets of measures (e.g. attachment 
interviews, q-sort assessments, questionnaires and rating scales). 

Summary 
The theoretical framework of this study was based on the distinction between 
different types of ingroup identification and their expected different interactions 
with individuals’ relationships attachment style. The results demonstrated a 
stable pattern of distinctions between centrality, social, communal, and 
interdependent identification. Most important, however, each of the 
investigated four types of ingroup identification appeared to vary independently 
as a function of attachment style, showing that particular prototypic attachment 
styles are associated with an increase in only certain types of identification. 
These findings supported the idea that relationship attachment style has an 
important effect on people’s identification with social groups and can serve as a 
predictor of preferred types of ingroup identity.  
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THE PLACE OF THE BODY IN YOUNG ADULTS' USE 
OF THE NEW TECHNOLOGIES: VIRTUAL BODIES? 

Helene Riazuelo, Deschamps 
This research has been initiated by the remark that new technologies allow young adults 
(from 18 to 25 years old) to have a faster and more direct access to the world, as well as a 
social life that is both broader and hidden from parental look. The aim of his research is 
therefore to understand better the role of new technologies in young adults' life, especially 
how they perceive their body both through image and others' eyes. Also, we want to study 
the impact of new technologies on the psychical links and psychical functioning during the 
transition to adulthood. From a methodological point of view, we obtained qualitative 
results from semi directive interviews.  

Introduction 
This research arises from the observation that there has been a 
democratisation and an extension of what are known as "the new 
technologies" in daily life, and particularly in the lives and functioning of 
young adults. The arrival of the mobile phone has enabled numerous 
adolescents and young adults to gain access to a social life that is wider, and 
removed from parental supervision. Internet for its part has provided a more 
direct, faster access to the world, and the social networks have facilitated the 
establishment of links with others, creating connections between different 
members of a given community, like the Harvard students who originated 
Facebook in 2004. As these links gradually extend, they have opened up to 
the formation of groups of increasingly large size, sometimes driven by 
sharp competition to gain the largest number of "friends". 

Internet was originally intended as a military tool for the purpose of 
facilitating the transfer of information via a computer network between 
different researchers in the Defence Advanced Research Project Agency 
(DARPA). It was however popularised as a means of communication 
towards the end of the 1990s. After 2000, the younger age groups 
familiarised themselves with it, made it evolve, and they now use it daily, in 
particular for the purpose of facilitating access to information, as well as for 
creating, maintaining or even restoring links. The importance of this new 
communication and knowledge interface in the lives of young adults, via 
their smartphones following their spectacular development after 2005, is 
increasing, as can be seen in the words and phrases used to refer to this 
generation. Various names, phrases and concepts are used to refer to young 
adults, such as the "Y-generation", a phrase derived from the Y formed by 
the wires from earphones (Dagnaud, 2012), or equivalent expressions such 
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as "GenY" and "Yers". These phrases, which were coined in the business 
world, are now used in sociological studies, and expressions like Z-
Generation, C-Generation (for communicate, collaborate, create), silent 
generation, Y, AA or "Emos" (for emotional) illustrate this new interest in 
the link between young adults and the new technologies, which has become 
a new scientific topic. The generation gap is now compounded by a 
technological gap, and new concepts qualify and define the different 
generational strata. Thus generation X precedes generation Y. In similar 
manner, the USA provides us with expressions such as "digital natives", 
"net generation" or "millennium generation" to refer to these children who 
grew up in a world where the computer, video games and Internet were 
increasingly omnipresent and accessible. For others again, the "Y" comes 
from "Why generation", referring here to changes in modes of transmission 
occurring more readily among peers than from parent to child. 

What we call "young adults" today form a generation that has seen 
extremely fast evolutions, in particular in the area of the new technologies. 
Young adults have known the Internet, collaborative tools, and social 
networks from the cradle, and are permanently "connected" – at home, on 
public transport, in work – via extremely mobile devices. 

The aims of this research are thus to better apprehend and understand the 
role of the new technologies in the lives of young adults and students 
between the ages of 18 and 25, and in their relationships with self and 
others. The aim, in this transitional age group towards adulthood, is to get a 
better picture of the links and mental issues mediated by these information 
and communication technologies (ICT). 

Imprint and image 
By way of these new technologies, in written and image form, the individual 
shows himself, exposes himself, voices and exhibits the privacy of his 
opinions, ideas and thoughts. The images and written messages posted in 
this way form a trail behind the person, throughout life, recalling the 
importance, for a human being, of leaving something after he is gone, or in 
other words the concern to transmit or hand down. The dialogue of Socrates 
and Phaedra, set out by Plato, on writing and its role as a trace, and on its 
place in culture and transmission, stresses this concern: "This knowledge, O 
king, said Treuth, will make the Egyptians wiser and will relieve their 
memories. It is a remedy I have found for the difficulty in learning and 
knowing [...] Socrates replies: [Writing] will only lead to forgetfulness in 
the minds of learners, so that they will neglect their memories. Indeed, they 



Helene Riazuelo, Deschamps – The place of the body in young adults' useof the new… 

53 

will leave it to these foreign characters to remind them of what they have 
put down in writing, and will themselves have no remembrance of it. Thus 
you have not found a means for memory, but merely for reminiscence, and 
you offer your disciples only the name of knowledge without reality; for 
when they have read many things without a master, they will think they 
have great knowledge, ignorant as they are for most, and the false opinion 
they have of their knowledge will make them intolerable in dealings in life."  

In this desire to leave a trace or imprint, images have a predominant place. 
Images are dispatched, shared, and they stage what the individual wants to 
represent about himself and the outside world, what he wants to 
communicate, symbolise or imagine. The image, as a representation of 
oneself, one's aspirations, and one's desires, becomes an anchorage point in 
links with self and others. In the course of this study, in the discourse of 
subjects interviewed, the image in the social networks appears as the main 
mode for representation of part of the self set out for all to see. Thus in this 
communication space, the image is central, it is linked to language, which it 
illustrates and supports, it is at the heart of the process of symbolisation. 
Conversely, this study will also show that the image, when "consumed" in 
excess, can favour withdrawal, and sometimes lead on to progressive de-
socialisation. Certain subjects exhibit an addictive need for an "overflow" of 
images, creating permanent excitation, as if this could compensate for 
shortfalls in the ability to think. 

The social networks are indeed characterised by the affluence of images in 
general, and images of the body in particular. The bodies exhibited to the 
eyes of all are an unveiling of the intimate sphere. Certain individuals seek 
to share the intimacy of their bodies with as many people as possible - they 
photograph it, exhibit it, put it on the "web", either in whole or in parts. The 
body becomes an image that is sometimes exposed in its most private 
dimensions, and sometimes with extreme violence. 

In its social figuration, the image can be "frozen" in a photograph, or mobile 
in film or on television. Representing oneself, representing others and daily 
life, in particular in cave drawings, in painting and in photography have 
always been an integral component of individual concerns. Photography is 
becoming a "popular art" according to P. Bourdieu (1965), which has 
democratised the ability to freeze a certain reality and convert it into images. 
The image, as a freeze-frame, a suspension of passing time, thus makes it 
possible to preserve or return to past time that is no more. But it can also 
relate to beliefs and fears: the fear of being revealed, of being dispossessed 
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of one's bodily and mental integrity, of being penetrated, and of seeing one's 
soul captured1. The image also entails certain taboos, such as that of 
representing God or creation in certain religions2. 

The image shifts, it can be shared instantly, and can change. It can be used 
to show, to exhibit, it can be a proof of existence, or assist in propaganda. It 
can also hide, conceal, mask, by way of the creation of a neo-reality: 
creating an avatar, generating a new identity, sometimes going as far as to 
change age and gender, thus enables an escape from the differences between 
genders and generations. Thus the image is malleable, it can be manipulated, 
and is grounded in the imaginary world of the person creating it or the 
person looking at it. 

Finally images make it possible to preserve, to see, and to revisit past 
scenes, people who have died, and times that are no more. They are 
therefore imprints that endure beyond the boundaries of death, with an 
unconscious resonance of the fantasy of immortality, highly active in 
adolescence and sometime lasting into early adulthood. 

Methodology 
The study population comprises 30 young adult volunteers for the research 
(who signed consent forms). They are university students and are aged from 
18 to 24 years3. Among these 30 students, the courses chosen are varied: 6 
are reading law, 5 economy and management, 5 are studying history, 7 are 
in letters, 6 in languages, and 1 in art history. The level of study ranges from 
the first three years (21 at licence level) to Master's degree students (9). It 
should also be noted that 75% have a job "on the side", and 65% are no 
longer living with their parents. 

Data collection consisted in semi-directed interviews developed by the 
research team who designed the project. Before the interview, respondents 
were questioned on their age, their university courses and their habits as 
Internet users (frequency, type of website frequented, Facebook page etc). 

For data analysis, all the interviews in this research were recorded and the 
verbatim transcribed. This preservation of the whole narrative provides a 
very valuable, precise source of data. The narrative is transcribed with the 

1 For instance, among the Amerindians and the Aborigines. On this subject see the 
photographs by James W. Bailey. 
2 See for instance Muhammad cartoons controversy. 
3 For obvious ethical reasons, none are students enlisted in the discipline in which the 
present researchers teach. Questionnaires are anonymous. 
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pauses, hesitations, errors in syntax and slips. Particularly marked 
intonations and affective manifestations like laughs, tears or sighs were also 
taken into account. 

The data analysis was performed on two levels: in-depth case analyses on 
the one hand, and cross-sectional analysis on the other. So as to gain a 
better understanding of the processes, dynamics and mental functionings 
involved, our reflection was based on the narratives of individuals talking 
about themselves, enlarging on themes, and confiding elements that were 
specific to them. Reference to psychoanalysis also has its part, by using the 
setting, discourse analysis, and the Freudian model of mental organisation. 
It is indeed the research protocol that provides the necessary setting and 
framework of the study. Interview analysis is thus based on 
psychoanalytical theory, and considers that behind the surface discourse 
there is a latent discourse where some elements are pre-conscious or sub-
conscious. The discourse has a libidinal or aggressive charge, and thus can 
reveal the affective load present. 

In addition to this, any society or group is a shifting entity in which 
evolutions occur, affecting members. The psychoanalytical dimension 
enables light to be cast on the processes at work, and the possible intra-
psychic resonances that relate to these changes. 

Being connected 
According to figures from the French statistics authority, INSEE4, 95.1% of 
young people aged 15 to 29 have a computer at home, 93.3% have Internet 
access, and 98% report having used Internet in the preceding three months, 
83.3% reporting using it daily or almost daily. In this 15-29 age group, 
77.4% also use the social networks. For Europe, figures are similar for this 
age group, with some disparities however between northern European 
countries where the facilities are omnipresent, and other countries to the east 
and south where access rates are lower than the European average. It should 
be underlined that, even if they have no Internet access in their place of 
residence or their parents' homes, students have access to these facilities in 
their schools and universities. In addition, mobile phones are widely used to 
access Internet. Nomadic connections have indeed increased in recent years, 
and the 16-24 age group are the most active in this area. In Europe, 54% on 
average use a mobile phone to connect to Internet (65% on average for 

4 French survey on information and communication technologies, April 2010. 
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French young people aged 16-24)5. The mobile phone is also increasingly 
used to communicate on the virtual social networks, and there is a parallel 
increase in numbers of text messages (SMS) (50 to 60 a day on average for 
this age group)6. 

Using Internet has become commonplace, and this is particularly true for the 
young people interviewed. They all have Internet connection and mobile 
phones (and 90% have Internet connection via their mobile phones). Young 
adults are connected, or even hyper-connected. As an integral part of their 
daily lives, they connect regularly for their studies and also for their leisure 
activities. They connect to find answers to various questions, from culture to 
health, from general to highly personal. They also connect to contact their 
friends and families, or to establish contacts so as to meet new people and 
strangers, or to entertain virtual exchanges with them. Our study showed 
that talking about this was often simple, that there was a real desire to think 
about these issues, and that the responses and the elaborations they had to 
offer could in some cases surprise even them. 

The importance of these new sharing, communication and transmission 
techno-logies can also be seen in the clinical sphere, where new 
psychopathological disorders are appearing. "Internet dependency" or "cyber-
dependency" have been classified in DSM V as Internet Use Disorders (IUD ) 
in the continuity of what O.Fénichel described as "substance addictions 
without substances" in 1945. Research on this subject is developing fast (for 
exemple Kuss and al., 2013). These new addictions group compulsive use of 
video games, in particular connected, compulsive use of the social networks, 
and compulsive purchasing, which for the subject gradually lead to 
withdrawal, de-socialisation and increasing dependency on the mediation of 
the computer. The paradox that is frequently underlined is that these new 
technologies, on the one hand considered to be "machines for knowledge and 
communication", with their constantly increasing speed and performance, on 
the other can be seen as potential "machines" for withdrawal and de-
socialisation. These new technologies are two-edged, since they can at once 
stage dramatic scenes reflecting a certain cultural malaise (Freud, 1929) and 
also stage scenes of knowledge and its diffusion, reflecting the expansion and 
enrichment of that same culture. 

5 Households and information and communication technologies in France and in Europe in 
2912, Valérie Deroin (in charge of statistical analyses in DEPS). Download from 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/deps . 
6 Pew Internet and American Life Project, 2012. 
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Jean, a history student aged 23, underlines this paradox7: "Huh... the new 
technologies do have, at least for me, they have a meaning, they have a dual 
meaning... always being in contact with people who are a long way away... 
relaying information at record speed". He adds: "But at the same time, we 
just end up being the most connected generation – since time began... on 
your own in front of your computer or whatever, so sometimes [it] creates 
social ties, for me anyway, and at the same time destroys them (pause)". 

Among the young people encountered, many spend several hours a day on 
Internet. This involves Internet for searches for study purposes, for leisure 
(looking for concerts, playing online games) and for responding to emails 
and just staying online. The students interviewed consider that they spend 
on average 1 to 5 hours a day on Internet. Among the observations made 
about their use of Internet, several aspects seem to us to be of interest. 

First, they refer to the tactile pleasure of the keyboard, their tablets or their 
phones. The sensory dimension predominates. Hand movements and 
gestures during the interview can be noted. They are frequent, and in some 
instances replace words. For some it is a smartphone that is clutched and 
consulted during the interview, always to hand; for others it is sounds or 
movements. The tactile dimension is apprehended, and put into words. They 
mention practical aspects, and the pleasure of finding a tool that is receptive 
to contact. One student said that he liked his tablet, "which responds to the 
least movement". Thus alongside a meaningful discourse, there is a primary, 
archaic functioning of language where sensoriality, caress, music and 
rhythm are pervasive. 

There is likewise a recreational, play dimension, sometimes regressive, that 
emerges. The inclusion of images is also a way to introduce affects, as for 
instance the series of "smileys", or photos to make oneself more present for 
the other person. In the narratives, the mention of rapid "chat" exchanges, in 
a succession of sentences bouncing back and forth, calls a smile or even a 
laugh. This is in the setting of friendly exchanges, or in romantic chat, and 
generally between people who actually know each other in real life. 

It can however be noted that in certain interviews (5 of the 30) responses 
were perfunctory, discharge deliveries, without any real scope for 
elaboration. Thus some students reported messages containing raw affects 

7 Translator's note: the verbatim is translated from the French original  for the purpose of 
informing readers as efficiently as possible of the content and tone. However the very fact 
of switching to a different language, idiom and culture necessarily alters it, even of only 
slightly. 
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accompanied by images bombarding the receiver, without any possible 
ordering, nor any symbolism. For instance one young man has been 
collecting "trash" images for some time, which he sporadically sends off to 
certain friends. In some respects this is reminiscent of repetitions of trauma. 

To refine the analysis of this vast subject, we chose to focus on images, 
representations, photos and films posted on blogs, and Facebook in 
particular. 

The body on the Web 
According to our first results, in the new technologies the human body has a 
preponderant position. It is a body that is exhibited, shared and commented 
on, a body that can even merge with the tool itself, as for the young man 
who, when talking of his tablet, defined it as prolonging his own person, a 
mirror for his thoughts (Bair and al., 2013). 

In 1998 M. Morse proposed that internauts have "one body too many" 
(p.126). In the words of the socio-anthropologist A. Casilli, the internaut is 
the person "seated in front of his screen and keyboard, who gets hungry and 
puts on weight, who grows old and becomes ill, who cannot escape from his 
own death [...] His weight encumbers, his natural functions embarrass, and 
the embarrassment is even greater when the internaut compares this 
lumbering body to that which is promised him in online games or in "soft 
porn" images" (2010, p.121).We finally chose to focus on this particular 
link, this confrontation (in some instances) and/or this paradox, between the 
real body and the virtual body, between self and other. Thus what is behind 
our reflection is the paradox of the tool itself: it is a tool for sharing that can 
also lead to isolation and withdrawal, and a tool for sharing that can lead to 
over-exposure of the self and an exhibition of the private sphere, both 
mental and bodily. The question of the body and its limitations is thus raised 
by this highly mobile, boundless network, Internet. 

Thus Internet contributes to interlinking people by way of the existing social 
networks, text messages and mobile phones. But these new technologies 
also entail a return to the self, alone in front of an image, an image of the 
self, mirrored, and liable to be distorted, and sometimes casting a pale, cold 
light directly on the subject's life, a light cast on the person's existence that 
can be misleading, sometimes cruel and brutal. This is what a student aged 
22 whom we will call Nina underlined: Facebook is "a sort of mirror... it's to 
look at yourself in... it's to look at you life". She hesitates, and then goes on: 
"in fact, what I really think... seeing my life and seeing that I (pause) am not 
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like that ... my profile was obviously empty". She continues talking: "Seeing 
my profile, nothing was happening, it's in a way society that is telling me 
nothing is happening in my life". Nina thinks that this "made me anxious in 
a way", and she adds that she does not have the "feeling" that her life 
actually is empty. This issue of emptiness was taken up by another student, 
Julien, who puts it this way: "Filling the void, it's filling the void and – er – 
the sadness – er – that everyone carries around (laugh)". 

This exhibiting of the private sphere, exposed to the eyes of others, in 
particular to those using the social networks to penetrate the private sphere , 
can give subjects the feeling that their privacy is escaping them. They no 
longer possess this privacy once it is shared. An indelible mark can remain 
following the sharing of privacy, these glimpses of personal history posted 
online. This indelible mark "freezes" the individual in a past that he/she will 
have difficulty shaking off. He or she is no longer the author of the 
photographs posted. Boundaries progressively fade and become diluted so 
that "what is yours is mine", even your identity and your body, as in the 
words of Vincent, aged 24. The body, in its sometimes stark nudity, can thus 
be revealed to all-comers, becoming a virtual body. Often in separate parts, 
it is shared with others, sometimes in the manner of a gargantuan orgy, a 
cannibalistic celebration where the body is no longer the body and becomes 
"virtual flesh", as narrated by Vincent: "One day a girl posted a part of her 
belly [on Internet] showing a tattoo. And all of a sudden, I don't know what 
set it off, but everyone started commenting... and the comments became 
more and more trashy, more and more violent. I was sitting in front of my 
screen, at once absorbed and horrified. It was as if people were tearing away 
pieces from this girl and were eating her in the raw". As in "A child is being 
beaten" by Freud (1919), in a sort of sadistic enjoyment, Vincent pinpoints a 
return to archaic fantasies of carving up and devouring, generated by the 
porousness of boundaries. At once identifying with this virtual body 
satisfying the appetites of others, and also with the voracity of the group, 
Vincent remarks "it disgusted me, but I couldn't help looking, I felt caught 
up in it, devoured in turn". Here the virtual body becomes anonymous, it has 
no identity, it is carved up, partial, and boundless. Underpinning this, there 
are echoes of desires for all-powerfulness: this body without an identity, this 
part of a body, belongs to all, without limitation, it is everywhere. 
But what is the reason for the ambivalent manner of viewing these images, 
at once sadistic, enjoying the viewing, and at the same time accusing, 
condemning this surfeit of excitation? The subject, fascinated, becomes a 
spectator hidden behind his screen, but who can see everything. Seeing but 
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not seen. Faced with the unveiled privacy of the other, the viewer fantasises. 
Pervaded by a curiosity that is bolstered by archaic fantasies, the spectator is 
once again a small child hidden behind a door, half fearful half fascinated, 
watching through the keyhole the place that is usually closed and secret, his 
parents' room. He fantasises the other's sexuality, he intrudes on it, he 
participates passively. Hidden in this manner, the spectator can let go and 
actively play out his fantasies. The eyes of the night no longer close. In his 
concealment, the spectator loses his inhibitions or taboos. Feeling of guilt 
are diluted, enabling forbidden acts in reality: "...stealing a car, killing 
people, having a fight over nothing", as remarked by Paul, a sociology 
student of 18 on the subject of video games. This returns to what has already 
been said by A. Kurbin: "When the aroused imagination fixes itself on a 
chimera, the chimera will end up by materialising" (1925). 

There are also "new" ways of exhibiting the body, such as "sexting". 
However, showing naked parts of the body, or exposing the private sphere 
to the eyes of others, is not something that has arrived with the new 
technologies. The practice is linked to the appearance of representation 
techniques in general, like drawing, painting, photography or television. The 
arrival of mobile phones and Internet has nevertheless facilitated the rapid 
transfer of images of a sexual nature from one mobile phone to another 
among large numbers of people, and this starts as early as adolescence. This 
sharing of privacy is spreading, it is fast catching a wide audience. It is a 
form of mass sharing, where each individual is viewed by the other or by 
others. What is known in English as "sexting" (derived from "texting" for 
text messages) has its dangers and deviances, and under-age subjects are not 
exempt. In settings of blackmail, the breakup of a relationship, or a mere 
game, images are posted on widely frequented websites – MySpace, 
Facebook etc. In addition, there are websites explicitly intended for "taking 
revenge on your ex". Blackmailers can be ill-intentioned former lovers, 
jilted lovers or classmates to whom the trusting adolescent has sent 
compromising images. In English-speaking countries there is considerable 
debate on this phenomenon, and abundant literature. According to a study 
conducted in the UK, 38% of young people under 18 have already received 
a sexually connoted image. Other studies, such as the one conducted by the 
University of New Hampshire, suggest that concerns on the subject of 
sexting practices among adolescents might be excessive. One of the studies 
found that only 2.5% of adolescents had practised sexting in the course of 
the preceding year, and that pornography was a minor phenomenon. Sexting 
practices raise the issue of the sexualisation of the body – a body that, as we 
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have seen, is sometimes carved up, shared by all, and exhibited, a body that 
is pushed to the fore, and hypersexualised, but which, paradoxically for 
many in these moments of sharing, becomes "a piece of meat, or raw flesh, 
that is not at all exciting" as Vincent remarked, a sexless, sometimes lifeless 
body, a corpse body, like the image of Gaddafi's body, a form of mass 
violence (Brunet, 2007) widely diffused on Internet, and mentioned in 
particular in the interview with Virginie, a law student aged 21: "I know 
Gaddafi's death was circulated... I didn't make a point of going to see it, 
images that can... (draws breath)". The image of the body, circulated to all, 
can be used as a weapon for vengeance, a means to humiliate, to undermine 
the narcissistic foundations of the object that has disappointed, and has 
become an object to control, and which, driven to its paroxysm, can become 
an object that can be killed. 

Conclusion 
These technologies are therefore new by way of the scale and the speed of 
the diffusion of information and knowledge. At the same time they belong 
to the desire of humans since times immemorial to represent, to represent 
themselves, to communicate and to transmit. They are also new by way of 
their scope for immediacy and anticipation of communication and events. 
Alongside, they are vehicles for humans' desire to leave imprints of their 
passage, an indelible trace of their existence. 
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САМООЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО, СУБЕКТИВНИ 
ЗДРАВОСЛОВНИ ОПЛАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  

ОТ ЖИВОТА ПРИ ЮНОШИ 
Богдана Александрова, Евелина Богданова 

Настоящата статия разглежда данните, получени от няколко измерителя на 
субективното здраве при български юноши на 11, 13 и 15 години в рамките на 
международното изследване «Поведение и здраве при деца в училищна възраст», което 
се провежда на всеки 4 г. под егидата на СЗО. В представителната извадка в 
изследователската вълна 2013/2014 г. бяха включени 4796 ученици. Като цяло повече от 
половината юноши определят здравето си като отлично, а 86,3% са удовлетворени от 
своя живот. Наблюдава се изразено нарастване на множествените здравословни 
оплаквания при момичетата с възрастта. С помощта на бинарни логистични 
регресионни модели е оценено независимото влияние на здравословните и рискови 
поведения, семейството и динамично променящата се в тази възраст социална среда 
върху самооценката на здравето, удовлетвореността от живота и множествените 
здравословни оплаквания. 

SELF-RATED HEALTH, SUBJECTIVE HEALTH COMPLAINTS 
AND LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENTS 

Bogdana Alexandrova, Evelina Bogdanova 
This paper focuses on some subjective health measures for Bulgarian adolescents aged 11, 
13 and 15 yrs, obtained from the “Health behavior in school-aged children” international 
study, held in collaboration with WHO Europe every 4 years. A representative sample of 
4796 adolescents were surveyed in the 2013/2014 wave. More than half of the adolescents 
rate their health as excellent, and 86,3% report to be satisfied with their life as a whole. A 
considerable increase in multiple health complaints with age is found for girls. The relative 
importance of different factors within adolescents’ life context – health and risk behaviors, 
family and constantly changing social environments at this age, was evaluated by means of 
binary logistic regression models. 

 

Обичайно за здравето на населението се съди въз основа на 
статистическите данни за заболеваемост и смъртност. Въпреки че 
тези показатели са важни, те имат ограничено приложение в детска 
и юношеска възраст. Затова е важно да се знае какво е субективното 
усещане на юношите за здравето им и свързаното със здравето 
качество на живот, което е много по-информативно. Още повече, че 
в съвременното общество най-големите предизвикателства по 
отношение на здравето са свързани по-често с функционални 
ограничения, а не с точно определени заболявания. В тази връзка в 
областта на здравеопазването се засилва интересът да се отчитат не 
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само обективните, но и субективните показатели за здравословното 
състояние. Съществуват няколко измерителя за субективно здраве 
при юношите, от тях в изследванията на международната мрежа 
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (HBSC) са 
включени самооценка на здравето, субективни здравословни 
оплаквания и удовлетвореност от живота. 

Самооценка на здравето 
Самооценката на здравето е важен аспект от усещането за 

субективно благополучие при юношите. Счита се, че те правят тази 
оценка на базата на съзнавано или несъзнавано сравнение с 
връстниците си. За разлика от други показатели, този улавя едно 
цялостно възприятие за здравословното състояние, което е в 
основата на дефиницията на СЗО за здравето, а именно, че то е нещо 
много повече от простото отсъствие на болест или хронично 
увреждане.  

Въпросът е бил включен при всички предишни изследвания 
на HBSC, като след 1997/98 има този вид: „Би ли казал, че твоето 
здраве е...?” с четири възможни отговора: отлично, добро, недобро 
и лошо, което покрива една скала от т.нар. „негативно здраве” до 
положителни оценки на здравето. В настоящето изследване повече 
от половината (53,7%) от анкетираните ученици посочват, че 
здравето им е отлично, 41,8% го определят като добро, а останалите 
4,5% го описват като недобро и лошо. С нарастване на възрастта 
намалява процентът на децата, които определят здравето си като 
отлично (от 63,7% при 11-годишните до 46,7% при 15-годишните), 
като съответно се увеличава процентът на тези, които посочват, че 
то е добро - от 33% при 11-годишните до 47,5% при 15-годишните. 
Наблюдаваните различия са статистически значими (χ2=100.12; 
p<0.001)3. Макар и малък, нараства процентът на тези, които 
посочват „недобро здраве” – от 2,9% до 5,2%. Незначителен е 
процентът на юношите, които посочват отговора „лошо”.  

3За оценка на различията между трите възрастови групи е използван 
непараметричният тест на Kruskal -Wallis. 
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Фигура 1.Разпределение на отговорите по възраст (в %) на въпроса 

„Би ли казал, че твоето здраве е...?” 

Наблюдават се различия в самооценката на здравето и по 
пол4(U=2253,5; p<0.001 и малка големина на ефекта r=.11), при всички 
изследвани юноши статистически значимата промяна е между групите 
на 11- и 13- годишните, като е по-изявена при момичетата (U=238854; 
p<0.001; с малка големина на ефекта r=.18). Докато при момчетата 
„отличното” здраве значимо надвишава „доброто”, при момичетата 
„отличното” здраве е най-честата оценка само при 11-годишните, 13- и 
15-годишните определят здравето си в най-голяма степен като „добро”. 

 

 
Фигура 2. Разпределение на отговорите по пол и възраст (в %) на 

въпроса „Би ли казал, че твоето здраве е..?” 

4За оценка на различията между групите по двойки е използван непараметричният 
тест на Mann-Whitney. 
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Субективни здравословни оплаквания 
През последните години изследователите все повече обръщат 

внимание на увеличаването на свързаните със здравето оплаквания в 
детска и юношеска възраст. Те включват не само соматични 
оплаквания от рода на главоболие, болки в гърба и други, но също 
така и психологични симптоми като изнервеност и потиснатост. 
Тези по същество психосоматични оплаквания са наречени 
здравословни оплаквания в докладите на HBSC за да се изтъкне, че 
не се прави предположение дали в основата им са биологични или 
психологични причини, а просто отразяват това, което детето 
изпитва и съобщава.  

Изследването на здравословните оплаквания се осъществява 
от 1986 г. със скала, която включва два аспекта – психологичен и 
соматичен. Анализирането на данните от няколко поредни 
изследователски вълни на HBSC (Currie et al., 2001) дава основание 
да се приеме, че скалата мери тясно свързани помежду си 
оплаквания, които са израз на психосоматичното здраве.  

За да се установи наличието и честотата на оплакванията през 
последните 6 месеца, на децата се поставя въпросът: “През 
последните 6 месеца колко често ти се е случвало да те 
боли:главата, корема, гърба; да си потиснат, раздразнителен, 
изнервен, замаян, трудно да заспиваш?”  

Всяко от психосоматичните оплаквания показва значимо 
нарастване с възрастта, (χ2=49,9÷121,54; p<.001), само при 
оплакванията за болки в корема то е твърде малко. Наблюдава се 
значимо различие по пол, като по-голям е процентът на оплаквания 
при момичетата. Според честотата на посочените оплаквания, могат 
да се разглеждат четири групи – 1. всеки ден или повече от веднъж 
седмично (тук са обединени първите две опции на отговорите); 2. 
всяка седмица; 3. всеки месец и 4. рядко или никога. 

Учениците, които имат някакво здравословно оплакване 
„всеки ден” и „повече от веднъж седмично” са: 

• изнервени- 36,8% 
• раздразнителни или в лошо настроение- 30,9% 
• трудности при заспиване – 22,9% 
• главоболие – 19,8% 
• потиснати -14% 
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• болки в корема – 12,8% 
• болки в гърба – 10,8% 
• замаяност/виене на свят –10,3% 
 

 
Фигура 3. Разпределение по възраст и пол в % на психологичните 

симптоми от здравословните оплаквания „всеки ден” и „повече от 
веднъж седмично”. 

Най-често съобщаваното психологично оплакване е 
изнервеност, последвано от раздразнителност. Около една трета от 
децата посочват, че са изнервени, раздразнителни или в лошо 
настроение „всеки ден” и „повече от веднъж седмично”.Тези 
оплаквания са по-изявени при момичетата - U=2422886; p<.001, r=.13за 
изнервеност иM-WU=2379408,5; p<.001, r=.15 за раздразнителност. 

Около половината от 13- и 15-годишните момичета съобщават, 
че се чувстват изнервени „всеки ден” и „повече от веднъж седмично”, 
подобно е положението и по отношение на раздразнителността. Вижда 
се по-рязкото увеличение и на двете оплаквания между 11- и 13-
годишна възраст, което е статистически значимо (U=249147; p<.001, 
r=.14и U=252954; p<.001,r=.13 съответно). 
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Фигура 4. Разпределение по възраст и пол в % на соматичните 

симптоми от здравословните оплаквания „всеки ден” и „повече от 
веднъж седмично”. 

Най-честото соматично оплакване е главоболие. При него 
наблюдаваното нарастване с възрастта е само при момичетата като 15-
годишните съобщават за чести главоболия два пъти повече в сравнение 
с 11-годишните (U=240464; p<.001;r=.21).  

Множествени здравословни оплаквания 
Наблюдава се тенденция психосоматичните оплаквания да се 

проявяват не изолирано, а в съчетание на две или повече и да се 
разглеждат като синдром. Така се оформят множествените здравословни 
оплаквания, при които децата съобщават за две или повече оплаквания, 
които се проявяват „всеки ден” и „повече от веднъж седмично”.  

Тези оплаквания се срещат при 41,3% от всички изследвани 
лица. Наблюдава се увеличение на множествените оплаквания с 
нарастване на възрастта (χ2=58;p<.001). Момичетата много по-често 
имат множествени здравословни оплаквания в сравнение с момчетата 
(M-WU=2147847,5; p<.001;r=.18) и при тях нарастването с възрастта е 
значително като обхваща повече от половината момичета на 15 г. 
Прави впечатление, че още на 11 г. почти 40% от момичетата имат 
такива оплаквания. Психологичните оплаквания раздразнителност и 
изнервеност са съобщавани най-често от изследваните юноши както 
поотделно, така и в съчетание. 
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Фигура 5. Честота на две и повече психосоматични оплаквания (в %), 

разпределени по пол и възраст. 

Удовлетвореност от живота 
Общата удовлетвореност от живота като показател за 

субективното благополучие се изследва със стълбицата на Cantril, 
адаптирана за проучването на HBSC през 2001/02г. (Ravens-Sieberer et al., 
2007). Той описва цялостното удовлетворение, не просто свързаното със 
здравословното състояние, което се счита за когнитивно оценяващ аспект 
на субективното здраве и благополучие. Юношите определят своята 
удовлетвореност по 11-степенна скала от „възможно най-лош живот”, 
което се обозначава с 0, до „възможно най-добър живот” с оценка 10. В 
международното изследване за удовлетвореност от живота се приемат 
отговорите в горната половина на скалата – от 6 до 10 включително.  

 
Фигура 6. Процентно разпределение на удовлетвореността от 

живота по пол и възраст (в %). 
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Прави впечатление, че голямата част от юношите се чувстват 
удовлетворени от живота – 86,3%. Спадът с възрастта не е голям като 
цяло (χ2=237.7; p<.001), наблюдаваните междуполови различия са с 
много малка значимост поради големия размер на извадката.  

Влияние на различни фактори върху здравето, 
удовлетвореността и здравословните оплаквания на юношите 
Дефиницията на СЗО за здравето като цялостно физическо, 

психично и социално благополучие, а не само като отсъствие на болест 
или хронично увреждане, утвърждава субективната перспектива при 
изучаването на здравето. Става ясно, че на здравето се гледа като на 
ресурс, който не е статичен, а има своята динамика в живота на индивида. 
Доброто здраве включва също така относителната липса на емоционален 
дистрес и хронични негативни емоционални състояния, както и 
наличието на благополучие и добра обща оценка на здравето. При 
изследване на юношеското здраве е важно да се прави разделението 
между общата здравна конституция и здравословното състояние в 
момента, тъй като последното е много зависимо от контекстуалните 
фактори – семейството и динамично променящата се в тази възраст 
социална среда. Използвани са логистични регресионни модели за да се 
оцени независимото влияние на тези фактори върху самооценката на 
здравето, удовлетвореността от живота и множествените здравословни 
оплаквания. Анализите са направени поотделно за всеки един от 
показателите за субективно здраве. Те са използвани за зависимите 
променливи в направените бинарни логистични регресии, като 
предварително са прекодирани: 

Самооценка на здравето- За целите на анализа отговорите 
отлично и добро са обединени в категорията добро здраве, а отговорите 
недобро и лошо в категорията лошо здраве. 

Удовлетвореност от живота– на базата на приетото в 
международното изследване разделение учениците, които посочват 
отговори в горната половина на скалата – от 6 до 10 включително 
формират групата на удовлетворените, а тези с оценки от 0 до 5 - в 
категорията неудовлетворени от живота. 

Третата зависима променлива е свързана с наличието на 
множествени здравословни оплаквания.Тя също е представена в две 
категории – в първата попадат децата, които имат множествени 
здравословни оплаквания. Във втората категория попадат останалите 
деца, които нямат множествени здравословни оплаквания. 
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Зависимите променливи са дихотомни, кодирани по следния начин: 
1 – лошо здраве; неудовлетворени от живота; имат множествени 

здравословни оплаквания; 
0 – добро здраве; удовлетворени от живота; нямат множествени 

здравословни оплаквания. 
Експериментирани са различни спецификации на бинарна 

логистична регресия с голям брой променливи. Изследвани са фактори 
от различни сфери от живота на юношите, като влияние на:  

• семейната среда (структура на семейството, брой деца в него, 
материално благополучие - обективно и субективно оценено, 
общуване с майката и бащата, взаимоотношения в семейството);  

• на училищната среда (харесване на училището, стрес от 
уроците, взаимоотношения с учителите и съучениците, 
представяне в училище, тормоз върху и от съучениците);  

• приятелската среда (брой приятели, честота на контакти с тях 
чрез различни социални медии и телефон, общуване с приятели 
след училище и вечер, взаимоотношения, дали приятелите 
пушат и пият); 

• здравословни и рискови поведения (хранене и употреба на 
различни храни, занимания в свободното време: телевизия и 
видео, компютърни игри, таблет, честота на физическата 
активност, наличие на вредни навици, честота на пиене и пушене).  
Избрани са двата най-добри модела, а като независими 

променливи са включени само факторите от различните сфери, 
показали значимо влияние поне върху един от изследваните 
показатели на субективно здраве. В анализа е изследвано влиянието на: 

Демографски характеристики: 
• пол- момче или момиче 
• възраст – 11, 13 и 15 години 

Семейна среда 
• социално-икономическо състояние на семейството, конструиран 

на базата на материалните придобивки; използвана е релативната 
оценка на скалата FAS III, като са оформени три групи – с високо, 
средно и ниско материално състояние на семейството 

• субективно възприетото богатство на семейството – 
установено е, че тази оценка юношите правят като се сравняват 
предимно със семействата на свои приятели (Boyce, et al., 2007). 
При прекодирането на отговорите са оформени следните 4 групи 
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юноши, които определят богатството на тяхното семейство като: 
много добро; доста добро; средно и лошо 

• разговаряне с майката и с бащата– доколко лесно юношите 
могат да разговарят с майка си и баща си за нещата, които 
наистина ги тревожат; прекодирани са в три категории: “лесно”,: “ 
“трудно” и “много трудно”  

• общуване в семейството – преценката на юношите доколко се 
разговаря за важните неща в тяхното семейство, разделено в три 
категории: съгласен; нито съгласен, нито несъгласен и несъгласен 

• изясняване на неразбирателството с въпроси – прекодирано в три 
категории: съгласен; нито съгласен, нито несъгласен и несъгласен 

• обсъждане на недоразуменията– прекодирано в три категории: 
съгласен; нито съгласен, нито несъгласен и несъгласен 

• споделяне на проблемите със семейството – доколко юношите 
могат да разговарят за проблемите си със своето семейство, 
прекодирано в три категории: напълно съгласен; донякъде 
съгласен и напълно несъгласен 

• стълбица за удовлетвореност от атмосферата в семейството 
като цяло, конструирана е аналогично на стълбицата за оценка на 
удовлетвореността от живота. Целта е тя да послужи за индикатор 
на семейните отношения – прекодирана е в две степени: 
удовлетворени и неудовлетворени 

Училищна среда: 
• стрес от уроците и домашните – прекодиран в две категории – 

юноши, които изпитват стрес и юноши, които не изпитват стрес 
• харесване на училището – в две категории: харесват и не харесват 
• как учителите оценяват представянето на юношите в училище - 

прекодиран в две категории: добра оценка и средна оценка 
• тормоз над съучениците - наличието на агресия спрямо другите е 

представено в три категории – никога, рядко и често (един път в 
седмицата и повече). Въпросът обхваща последните няколко месеца. 

• преживян тормоз – дали юношите са били тормозени в училище, 
в три категории – никога, рядко и често (един път в седмицата и 
повече). Въпросът обхваща последните няколко месеца. 

Връстници, приятелска среда: 
• помощ от приятелите– как юношите оценяват доколко приятелите 

им се опитват да им помогнат - прекодирано в три категории: 
напълно съгласен; донякъде съгласен и напълно несъгласен  
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• разчита на приятелите – доколко юношите могат да разчитат на 
приятелите си, когато нещата се объркат - прекодирано в три 
категории: напълно съгласен; донякъде съгласен и напълно 
несъгласен 

• споделяне с приятелите – доколко юношите могат да споделят 
както радостните, така и тъжните моменти с приятелите си - 
прекодирано в три категории: напълно съгласен; донякъде 
съгласен и напълно несъгласен 

• излизане с приятели извън учебно време- прекодирано в две 
категории: често и рядко 

Здравословни поведения, свързани с храненето: Тези 
въпроси имат за цел да установят колко често в седмицата юношите 
ядат или пият следните неща:  

• плодове  
• зеленчуци 
• сладки неща 
• безалкохолни газирани напитки 

Всеки въпрос е прекодиран в три категории – по-рядко от един 
път в седмицата, от 2 до 6 дни и всеки ден по един път и повече от 
един път. 

• спазване на диета– въпросът е дали в момента юношите спазват 
диета или правят нещо друго за да контролират теглото си; 
прекодиран е в три категории – не; не, но имам нужда да 
отслабна/напълнея; да. 

Здравословни поведения, свързани с изразходване на 
енергията: 

• интензивна физическа активност – установява колко дни в 
седмицата в свободното си време юношите се занимават с 
физически упражнения, които водят до задъхване и изпотяване; 
прекодиран в две категории – повече от 2 дни в седмицата и 
веднъж в седмицата и по-рядко 

• време, прекарано пред компютри, таблети и др. – колко часа на 
ден юношите прекарват седнали в използване на различни 
електронни устройства за различни цели – както подготвяне на 
домашни и набавяне на информация, така и общуване с 
приятели. Обединени са два въпроса – за почивните дни и дните 
от седмицата; прекодирано в три категории – 1 час на ден и по-
малко, 2-3 часа на ден и повече от 4 часа на ден 
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Рискови поведения: 
• пиене –оценено е пиенето на алкохол през целия живот, 

прекодиран в три категории – никога, рядко и често 
• пушене –оценена е честотата на пушенето през целия живот, 

прекодиран в три категории – никога, рядко и често  
Резултатите от логистичната регресия показват какво е 

процентното изменение на шанса5 за: самооценка на здравето като 
лошо, неудовлетвореност от живота и наличие на множествени 
здравословни оплаквания съответно при единица изменение на даден 
фактор и при условие, че останалите фактори остават непроменени. 
Резултатите са представени в таблици 4 и 5. В скоби след всяка 
фиктивна или дuми променлива е показана базисната (референтна) 
категория, с която се прави сравнението. 

Базисната категория в първия логистичен модел е момче на 11 
години, което никога не е пушило през живота си; никога не е 
употребявало алкохолни напитки; редовно се занимава с интензивна 
физическа активност през седмицата, която води до задъхване и 
изпотяване; не спазва диета, защото смята, че теглото му е добро; поне 
веднъж дневно яде плодове и зеленчуци и рядко употребява сладки 
неща, кола и други безалкохолни напитки, съдържащи захар.  

Във втория логистичен модел базисната категория е момче на 
11 години, от семейство с много добро материално състояние 
(обективно и субективно оценено), което лесно говори с майка си и 
баща си; чувства се удовлетворено от семейните отношения; смята, че 
в семейството му се говори за важните неща; че си задават въпроси, 
когато не се разбират; обсъждат недоразуменията докато се изяснят; 
може да говори за проблемите си със семейството; харесва училището; 
не е стресирано от уроците и домашните; учителите преценяват 
представянето му като добро; никога не е участвало в тормоз над друг 
ученик; не е бил тормозен в училище; чувства, че приятелите му 
наистина се опитват да му помогнат; че може да разчита на тях когато 
нещата се объркат; че може да сподели с приятелите си своите 
радостни и тъжни моменти; излиза често вечер с приятели. 

5 Вероятността ( p ) е отношение на благоприятните към всички възможни случаии 
се изменя в затворения интервал от 0 до 1. Шансът (Odds) е отношение на 
благоприятните към неблагоприятните случаи и се изменя от ∞− до ∞+ . 
Следователно връзката между шанс и вероятност е 

p
pOdds
−

=
1

.s 
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Резултати - първи логистичен модел 
Самооценка на здравето 
Анализът на този модел показва, че разликата по отношение на 

самооценката на здравето при момчетата и момичетата е с малка 
статистическа значимост като шансът момичетата да съобщават за 
лошо здраве е 1,3 пъти по-голям в сравнение с момчетата. 
Наблюдаваните разлики между юношите от трите възрастови групи в 
рамките на този модел от независими променливи не достига 
статистическа значимост.  

Пушенето има изразено влияние здравната самооценка – 
шансът тя да е лоша нараства 1,6 пъти при юношите, които рядко 
посягат към цигарите и малко повече от два пъти при тези, които често 
пушат. С един и половина пъти нараства шансът да оценяват здравето 
си като лошо при учениците, които употребяват алкохол, независимо 
дали по-рядко или често. 

Спазването на диета води до един път и половина нарастване 
на шанса за лоша самооценка на здравето (1,6).Същото важи и за тези, 
които макар и да не спазват диета, не са доволни от теглото си. 

Интензивната физическа активност оказва определено 
влияние върху здравната самооценка при юношите: шансът да имат 
лоша оценка при тези, които рядко я практикуват, се увеличава повече 
от един и половина пъти (1.67). 

Удовлетвореност от живота 
При момичетата шансът да са неудовлетворени от живота е с 

27% по-голям в сравнение с момчетата. При учениците, които рядко 
посягат към цигарите шансът да са неудовлетворени от живота нараства 
с 29%, а при тези, които пушат често е близо два пъти (1,7) по-голям 
отколкото при връстниците им, които никога не са пушили. Шансът за 
неудовлетвореност нараства и при тези юноши, които употребяват 
алкохол - 1,3 пъти, независимо дали пият често или по-рядко.  

Консумацията на плодове и зеленчуци оказва влияние върху 
удовлетвореността. При учениците, които рядко ядат плодове, шансът 
за неудовлетвореност нараства два пъти; Наблюдава се нарастване на 
шанса за неудовлетвореност при юношите, които недостатъчно или 
рядко ядат зеленчуци – около един и половина пъти. 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
76 

Табл.4. Влияние на факторите пол, възраст, здравословни и 
рискови поведения върху шанса за добро здраве, удовлетвореност 
от живота и липса на множествени здравословни оплаквания 

 Самооценка на 
здравето 

Удовлетвореност 
от живота 

Множествени 
оплаквания 

 Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. 
Пол момче (реф) 
 момиче 

 
1,369 

 
* 

 
1,269 

 
** 

 
1,930 

 
*** 

Възраст 11г. (реф) 
 13 г. 
 15 г. 

 
1,071 
0,907 

  
1,148 
1,215 

  
1,068 
1,077 

 

Пушене никога (реф) 
 рядко 
 често 

 
1,639 
2,186 

*** 
** 
*** 

 
1,293 
1,702 

*** 
* 

*** 

 
2,021 
1,943 

*** 
*** 
*** 

Пиене никога (реф) 
 рядко 
 често 

 
1,523 
1,453 

 
* 
** 

 
1,282 
1,308 

* 
** 
* 

 
1,436 
1,477 

*** 
*** 
*** 

Интензивна физическа 
активност  
 често (реф) 
 рядко 

 
 

1,671 

 
 

*** 

 
 

1,526 

 
 

*** 

 
 

1,194 

 
 

** 

Спазване на диета 
 не( реф) 
 трябва да отслабна/надебелея 
 да 

 
 

1,500 
1,655 

 
** 
** 
** 

 
 

1,257 
1,248 

 
* 
** 
* 

 
 

1,648 
1,717 

 
*** 
*** 
*** 

Използване на компютри, 
таблети ...  
< 1 час на ден (реф) 
 2-3 часа на ден 
>4 часа на ден 

 
 

1,027 
1,194 

 
 

 
 

,860 
,828 

 
 
 
 

 
 
 

1,173 
1,349 

 
*** 
* 

*** 

Плодове  
всеки ден (реф) 
 2-6 пъти седмично 
 рядко 

 
 

,793 
1,368 

 
** 
 

 
 

1,169 
2,000 

 
*** 

 
*** 

 
 

,775 
1,013 

 
*** 
*** 

 
Зеленчуци  
 всеки ден (реф) 
 2-6 пъти седмично 
 рядко 

 
 

1,274 
1,356 

 
 

 
 

1,432 
1,693 

 
*** 
*** 
*** 

 
 

1,171 
1,544 

 
*** 
* 

*** 
Сладки неща 
 рядко (реф) 
 2-6 пъти седмично 
 всеки ден 

 
 

1,023 
1,155 

 
 

 
 

,867 
,938 

 
 

 
 

1,021 
1,258 

 
** 
 

** 
Безалкохолни напитки 
 рядко (реф) 
 2-6 пъти седмично 
 всеки ден  

 
 

,671 
,977 

 
 
* 
 

 
 

,906 
1,060 

 
 

 
 

1,014 
1,471 

 
*** 

 
*** 

В скоби са посочени базисните категории; Exp(B) – количествен израз 
на влиянието на факторите; 
*** p≤0.01; ** 0.01<p≤0.05; * 0.05<p≤0.10 
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 Редките занимания с интензивна физическа активност 
увелича 1,5 пъти шанса за неудовлетвореност от живота. 

Множествени здравословни оплаквания 
Момичетата два пъти по-често съобщават за наличието на две 

или повече здравословни оплаквания. Около два пъти се увеличава 
шансът както на юношите, които пушат рядко, така и на тези, които 
често пушат, да имат множествени здравословни оплаквания. Подобна 
е картината при тези, които употребяват алкохол, при тях шансът за 
оплаквания е един и половина пъти повече в сравнение с връстниците 
им, които никога не пият. 

Консумацията на плодове и зеленчуци оказва влияние върху 
наличието на множествени здравословни оплаквания. При юношите, 
които не консумират плодове всеки ден, шансът за множествени 
оплаквания нараства със 22%; а при тези, които рядко консумират 
зеленчуци, шансът да имат оплаквания нараства 1,5 пъти. Прекомерната 
консумация на сладки неща и газирани напитки води до по-голям шанс за 
множествени здравословни оплаквания – 1,3 и 1,5 пъти съответно.  

Спазването на диета води до нарастване на шанса за 
множествени оплаквания близо два пъти (1,7). Учениците, които макар 
и да не спазват диета, не са доволни от теглото си, имат почти същия 
шанс да съобщават множествени оплаквания (1, 6). 

Учениците, които не се занимават с интензивна физическа 
активност и два до три часа на ден използват компютри и таблети 
съобщават 1,2 пъти по-често наличието на множествени оплаквания. 
Прекалено дългото застояване пред компютъра, таблета или друго 
устройство (повече от 4 часа дневно) увеличава 1,4 пъти шанса за 
множествени здравословни оплаквания. 

Резултати – втори логистичен модел 
Самооценка на здравето 
Анализът на този модел показва, че при момичетата шансът да 

дават лоша самооценка на здравето си се увеличава с 40% спрямо 
момчетата. Наблюдава се нарастване на шанса на 15-годишните да 
оценяват здравето си като лошо (1,5 пъти) спрямо референтната 
възраст 11 г. 

Материалното състояние на семейството, изчислено като 
индекс на базата на шест въпроса, не показва независимо значение по 
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отношение на самооценката на здравето. Субективно възприетото 
богатство на семейството обаче е фактор с добре изразено 
независимо влияние. При юношите, които оценяват материалното 
състояние на семейството като средно и лошо, шансът да съобщават 
лошо здраве нараства съответно 1,7 и 3,7 пъти.  

Много трудното говорене с бащата увеличава 2,5 пъти шанса 
за лоша оценка на здравето и близо два пъти при юношите, според 
които недоразуменията в семейството не се обсъждат достатъчно. 
При децата, които казват, че в семейството им не се говори за 
важните неща шансът да дадат добра оценка за здравето си намалява с 
50%. Общата неудовлетвореност от семейните взаимоотношения 
води до 1,5 нарастване на шанса за лошо здраве при юношите. 

Приятелската среда играе важна роля за субективното здраве: 
почти три пъти се увеличава шансът на юношите, които не могат да 
разчитат на приятелите си, да оценяват здравето си като лошо и 2,4 
пъти при тези, които не са наясно доколко това е така. С 41% нараства 
шансът за лошо здраве при онези деца, които не мислят, че 
приятелите им наистина се опитват да им помагат и с 1,5 пъти при 
юношите, които рядко излизат с приятели вечер.  

Юношите, които не харесват училището и са стресирани от 
уроците, 1,7 пъти по-често имат лоша оценка за здравето си; 1,4 пъти 
при учениците, за чието представяне оценката на учителите не е 
добра. Честото участие в тормоз над другите е свързано с почти 2 
пъти (1,9) по-голям шанс за лоша самооценка на здравето. 

Удовлетвореност от живота 
При момичетата шансът да са неудовлетворени от живота е с 

30% по-голям в сравнение с този при момчетата, същото важи за 15-
годишните спрямо 11-годишните. 

Субективно възприетото богатство на семейството е фактор 
с добре изразено независимо влияние. При юношите, които оценяват 
материалното състояние на семейството като средно и лошо, шансът да 
са неудовлетворени е повече от два пъти при средно и шест пъти при 
субективната оценка за лошо материално състояние.  

Разговаряне с майката. Прогресивно нарастване на шанса за 
неудовлетвореност се наблюдава при затруднено общуване с майката. 
Децата, които имат затруднения да разговарят с майките си са с 1,2 по-
голям шанс да са неудовлетворени, а тези, които общуват много 
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трудно с 1,6 пъти. При юношите, според които неразбирателствата в 
семейството не се изясняват достатъчно чрез въпроси, шансът за 
неудовлетвореност нараства с 32%; при тези, които считат, че то 
въобще не се изяснява, шансът за неудовлетвореност е с 41% по-голям. 

Табл.5. Влияние на факторите пол, възраст, семейна, приятелска и 
училищна среда върху шанса за добро здраве, удовлетвореност от 

живота и липса на множествени здравословни оплаквания 
 Самооценка 

на здравето 
Удовлетвореност 

от живота 
Множествени 
оплаквания 

 Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. 
Пол момче(реф) 
 момиче 

 
1,400 

 
* 

 
1,292 

 
** 

 
2,339 

 
*** 

Възраст  
11год.(реф) 
 13 год. 
 15 год 

 
 

1,420 
1,539 

 
 
 
* 

 
 

1,081 
1,327 

 
 
 
* 

 
 

1,233 
1,541 

 
*** 
** 
*** 

Материално състояние на 
семейството  
високо (реф) 
средно 
 ниско 

 
 

1,089 
1,065 

  
 

,821 
,930 

 
 
 
 

 
 

1,146 
1,310 

 
 

 
** 

Субективно възприето богатство 
 много добро(реф) 
 доста добро 
 средно 
 лошо 

 
 

1,088 
1,763 
3,705 

 
*** 

 
** 
*** 

 
 

1,161 
2,271 
6,188 

 
*** 

 
*** 
*** 

 
 

1,026 
1,157 
1,526 

 
 
 
 

** 
Говорене с майката 
лесно(реф) 
 трудно 
 много трудно 

 
 

1,201 
.625 

 
 
 

 
 

1,240 
1,601 

 
** 
* 
** 

 
 

1,371 
1,421 

 
*** 
*** 
** 

Говорене с бащата 
лесно(реф) 
 трудно 
много трудно 

 
 

1,163 
2,54 

 
 
 
* 

 
 

1,267 
1,159 

  
 

1,435 
1,358 

 
*** 
*** 

 
Общуванев семейството 
 съгласен(реф) 
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

,886 
,500 

 
 
 
* 

 
 

,809 
,922 

  
 

,654 
,916 

 
*** 
*** 

 
Изясняване на 
неразбирателството 
 съгласен (реф) 
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

,853 
1,057 

  
 

1,318 
1,414 

 
* 
* 
** 

 
 

1,059 
1,059 

 

Обсъждане на недоразуменията 
 съгласен (реф) 

 
 

 
** 

 
 

  
 

 
** 
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 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

1,888 
1,510 

*** 
 

1,083 
1,065 

1,055 
1,460 

 
** 

Споделяне на проблемите 
 съгласен (реф) 
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

1,227 
,864 

  
 

1,326 
1,123 

 
 

** 
 

 
 

1,255 
1,210 

 
* 
** 
 

Удовлетворение семейни 
отношения 
 да (реф) 
неудовлетвореност 

 
 

1,518 

 
 
* 

 
 

2,766 

 
 

*** 

 
 

1,009 

 
 

Помощ от приятелите 
съгласен(реф)  
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

,700 
,408 

 
* 
 

** 

 
 

1,324 
,853 

 
* 
* 
 

 
 

1,050 
1,467 

 
 
 

** 
Разчита на приятелите 
съгласен(реф)  
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

2,390 
2,892 

 
*** 
*** 
*** 

 
 

1,447 
1,534 

 
 

** 
 

 
 

1,398 
1,491 

 
** 
*** 
** 

Споделяне на преживявания  
 съгласен(реф)  
 нито съгласен, нито не 
 несъгласен 

 
 

,816 
,981 

 
 

 
 

,978 
,761 

 
 

 
 

,691 
,652 

 
*** 
*** 
** 

Излизане с приятели вечер 
 да 
 не 

 
 

1,482 

 
 

** 

 
 

1,481 

 
 

*** 

 
 

,852 

 
 

** 
Харесва училището 
 да (реф) 
 не 

 
 

1,697 

 
 

*** 

 
 

1,610 

 
 

*** 

 
 

1.620 

 
 

*** 
Стрес от уроците 
 не (реф) 
 да 

 
 

1,671 

 
 

*** 

 
 

1,162 

  
 

1.982 

 
 

*** 
Оценка на учителите 
добра (реф) 
недобра 

 
 

1,366 

 
 
* 

 
 

1,540 

 
 

*** 

 
 

1.265 

 
 

** 
Бил/а тормозен/а  
никога(реф) 
рядко 
често 

 
 

,936 
1,411 

 
 
 
 

 
 

1,152 
1,774 

 
*** 

 
*** 

 
 

1,199 
1,864 

 
*** 
** 
*** 

Участие в тормоз 
 никога(реф) 
 рядко 
 често 

 
 

1,226 
1,901 

 
* 
 

** 

 
 

,974 
1,162 

  
 

1,310 
1,570 

 
*** 
* 

*** 
В скоби са посочени базисните категории; Exp(B) – количествен израз 
на влиянието на факторите; 
*** p≤0.01; ** 0.01<p≤0.05; * 0.05<p≤0.10 
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Децата, които не могат в достатъчна степен да споделят 
проблемите си със семейството, имат 1,3 пъти по-голям шанс да са 
неудовлетворени. Общата неудовлетвореност от семейните 
взаимоотношения води до почти три пъти (2,8) нарастване на шанса за 
неудовлетвореност при юношите. 

Приятелската среда. Юношите, които не са наясно доколко 
могат да разчитат на помощта на приятелите си, имат 1, 5 пъти по-
голям шанс за неудовлетвореност; същото важи и за тези, които рядко 
излизат с приятели вечер.  

Юношите, които не харесват училището и за които оценката 
на учителите не е добра са с 1,5 пъти по-голям шанс да са 
неудовлетворени. При децата, които често са жертва на тормоз 
шансът за неудовлетвореност нараства почти 2 пъти (1,8). 

Множествени здравословни оплаквания 
Момичетата имат 2,4 пъти по-голям шанс да съобщават за 

наличието на множествени здравословни оплаквания в сравнение с 
момчетата; 13-годишните – 1,2 пъти, а 15-годишните – един и 
половина пъти.  

Шансът за множествени оплаквания се увеличава 1,3 пъти при 
деца от семейства с ниско материално състояние и 1,5 пъти при тези, 
които възприемат богатство на семейството като лошо.  

Почти един път и половина (1,4) нараства шансът за 
множествени оплаквания при затруднено и много трудно разговаряне с 
майката,същото важи и за затрудненията при разговаряне с бащата. 
Юношите, според които недостатъчно се говори за важните неща 
вкъщи, имат 65% по-голям шанс да съобщават множествени 
здравословни проблеми; тези,в чиито семейства недоразуменията не се 
обсъждат, 1,5 пъти по-често имат оплаквания. Шансът за 
множествени оплаквания нараства с 26% при децата, които не могат 
достатъчно свободно да говорят за своите проблеми със семейството . 

Приятелската среда. Юношите, които не са наясно доколко 
могат да разчитат на помощта на приятелите си, както и тези, които 
нямат усещането, че могат да разчитат на приятелите си, имат близо 
1, 5 пъти по-голям шанс за наличие на повече здравословни 
оплаквания. С 65 до 70% се увеличава шансът за оплаквания при 
учениците, които са затруднени и които не могат да споделят 
тъжните и радостни моменти с приятелите си, а с 85% при тези, 
които рядко излизат с приятели вечер. 
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Юношите, които не харесват училището имат 1,6 пъти по-
голям шанс за множествени оплаквания, за стресираните от уроците 
шансът е почти 2 пъти по-голям, а за тези, които имат недобра оценка 
от учителите за представянето си – 1,3. 

При децата, които често са жертва на тормоз шансът за 
множествени оплаквания нараства почти 2 пъти, а за тези, на които 
това им се случва по-рядко – 1,2. Учениците, които често тормозят 
другите, съобщават за множествени здравословни проблеми 1,6 пъти 
повече, а при тези, които го правят рядко, шансът за оплаквания 
нараства 1,2 пъти. 

Обобщение  
Фактори от здравословни и рискови поведения с най-голяма 

тежест 
Резултатите от проведените регресионни анализи дават 

възможност да се оцени силата на въздействието на изследваните 
факторите върху изучаваните показатели на здравословното състояние. 
От рисковите поведения пушенето оказва силно въздействие върху 
всички субективни показатели на здравето – както честото, така и по-
рядко пушене водят до нарастване на шанса за лоша оценка на 
здравето, неудовлетвореност от живота и множествени оплаквания. 
Макар и по-слабо, употребата на алкохол също негативно повлиява 
здравословните показатели. От всичките здравословните поведения в 
този модел най-голямо влияние върху субективните показатели за 
здраве оказват интензивната физическа активност и спазването на 
диета. Учениците, които редовно се занимават с физическа активност, 
която води до задъхване и изпотяване, имат по-голям шанс за 
положителна оценка на здравето си, удовлетвореност от живота и 
липса на две и повече здравословни оплаквания. Същото се отнася и до 
тези, които не спазват диета и намират теглото си за добро. 

Вижда се, че всички изследвани фактори оказват силно 
въздействие върху наличието на множествени оплаквания като с най-
голяма тежест са пушенето, пиенето, спазването на диета, 
недостатъчната интензивна физическа активност и прекалено големия 
брой часове, прекарани пред компютъра и таблета. Силно влияние 
оказва и полът – момичетата имат два пъти по-често здравословни 
оплаквания от момчетата. 
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Фактори от средата с най-голяма тежест 
Субективно възприетото богатство на семейството е фактор с 

много изразено независимо влияние при всички субективни показатели 
на здравето, като най-силно повлиява удовлетвореността от живота и 
след това здравната самооценка.  

Семейните взаимоотношения са също много важен фактор за 
доброто здраве и удовлетвореност при юношите. Отрицателно 
въздействие имат както общата неудовлетвореност, така и някои по-
конкретни аспекти като трудното общуване с майката по въпроси, 
които наистина тревожат юношите и недостатъчното обсъждане на 
недоразуменията в семейството.   

Приятелската среда безспорно играе много важна роля за 
субективното здраве в тази възраст. С най-ниски здравни показатели са 
юношите, които нямат сигурност в приятелите си – когато мислят, че 
не могат да разчитат на приятелите си и не са убедени, че приятелите 
им наистина се опитват да им помагат. Честото реално общуване като 
излизане с приятели вечер, а не чрез интернет програми (Skype, 
Facebook, Twitter) и SMS, също съществено допринася за доброто 
здраве и удовлетвореност на учениците. 

Юношите, които не харесват училището и тези, за чието 
представяне оценката на учителите не е добра, показват нарастване на 
шанса за лоша здравна оценка, неудовлетвореност и множествени 
оплаквания. Стресът от уроците и домашните също оказва значимо 
въздействие върху здравето и здравословните оплаквания.  

Тормозът в училище повлиява силно негативно 
удовлетвореността при децата, които често са жертва на тормоз; 
докато при тези, които са с агресивно поведение, се наблюдава по-
голям шанс за лоша оценка на здравето. И при двете групи ученици 
(жертви на тормоз и участващи в тормоз върху другите) нараства 
шансът за множествени здравословни оплаквания. Както в първия 
логистичен модел, така и в този почти всички изследвани фактори на 
средата силно повлияват множествените здравословни оплаквания. 
Полът и възрастта оказват въздействие върху всички субективни 
показатели, най-изявено при множествените оплаквания. 

Участието на българския екип в международното изследване 
HBSC 2013/2014 е осъществено с партньорството на УНИЦЕФ – 
България. 
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АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  
НА ТРУДОВА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ/АНГАЖИРАНОСТ 

Методи Коралов, Мария Щепанкова 
In this article we present the Bulgarian adaptation of the Employee Engagement Survey. 
The research was conducted in Bulgaria with а total of 1550 employees participating. The 
test showed good psychometric qualities, all scales ranging from alpha=0.85 to 
alpha=0.93. The factor structure is fairly close to the original (about 78.5% adequacy). 
The overall conclusion is that the test is well suited for research and practical purposes as 
an adaptation. However, the sample needs to be enlarged with more female participants, as 
well as a larger variety organizations, in order to fulfill the requirements for 
standardization. 

Удовлетвореността от труда и по-точно от различни негови 
аспекти е важна тема в организационната психология вече повече от 
половин век. Интересът към този конструкт е напълно закономерен тъй 
като се свързва както с научен интерес за разкриване на действието на 
различни психични механизми и връзки, така и с ефективността на 
организациите на всички равнища. От психологическа гледна точка 
високата удовлетвореност от труда е един от показателите за добро 
психично здраве (в най-общ смисъл), устойчивост на стрес, по-висока 
мотивация, готовност за инвестиране на усилия, достигане на личния 
максимум (или класическата „самоактуализация“ по Маслоу) и т.н. От 
гледната точка на организациите удовлетвореността на служителите се 
свързва с ефективността на различните звена и на организацията като 
цяло, финансовите й успехи, конкурентоспособността й, способността 
й да се справя с кризисни ситуации, текучеството, подбора и наемането 
на нови кадри и т.н. Големият интерес към темата съответно е свързан 
и с разработването на множество тестове и процедури за измерване на 
равнищата на удовлетвореност. Само у нас при бърз преглед на 
литературата могат да се открият поне 3 такива инструмента: 
Въпросник за измерване на удовлетвореността от труда (Илиева, 1998); 
Скали за диагностика на удовлетвореността от труда (Радославова, 
Величков, 2005); Въпросник за изследване на удовлетвореността от 
организацията на работното място (Русинова, Петров, Жильова, 2004). 
В настоящата статия е представена адаптация на тест от същото 
семейство, който измерва както обичайните традиционни сфери на 
удовлетвореност като удовлетвореност от заплащането или от 
мениджмънта, но и някои по-рядко разглеждани като „Качество и 
Фокус върху клиента“ и „Лична изява / Многообразие на идеите“. 
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Оригиналът на адаптирания тест или по-скоро негова работна 
форма е публикувана на сайта http://www.custominsight.com/employee-
engagement-survey/sample-survey-items.asp. Тестът е създаден от екип 
на CustomInsight, с водеща роля на Дейв Гъцман (Dave Gutzman). 
Оригиналното заглавие на примерния въпросник е „Въпросник за 
ангажираността на служителите“, но айтемите са така представени и 
организирани, че с тях всъщност се мери удовлетвореност от различни 
аспекти на труда и трудовата среда, която може да доведе, но може и 
да не доведе до повишена ангажираност. Самата „ангажираност“, от 
своя страна, е дефинирана по начин твърде близък по съдържание до 
„удовлетвореност“, като се слага акцент върху готовността на 
служителите да полагат усилия, което обаче не произтича директно от 
отговорите им на предложените въпроси. Тестът е посочен по-скоро 
като ориентировъчен, отколкото като завършен инструмент, което дава 
по-широка възможност за внасяне на корекции в българския вариант. 
Такива корекции обаче почти не се наложиха, тъй като структурата и 
скалите на въпросника така, както е даден в оригинал, показаха 
достатъчно добри психометрични показатели. 

Процедура по превод на въпросника 
Въпросникът е преведен от 5-ма души, работещи в сферата на 

организационната психология и човешките ресурси (водещият 
превеждащ е ръководител на отдел в дирекция HR, други двама са 
от същата дирекция, а двама от превеждащите, в онзи конкретен 
момент, бяха студенти, стажанти в организацията). Петимата 
превеждащи не са обсъждали всеки айтем поотделно, а само тези, 
които са изглеждали по-нееднозначни или като потенциално 
поставящи трудност при превода. Това беше възможно, тъй като 
терминологията в тази сфера е силно формализирана и до голяма 
степен вече е стандартна, като обикновено не съдържа тънки 
смислови нюанси или специфични разговорни конструкции, 
изискващи внимателното откриване на възможно най-точното 
съответствие, което е по-типично при адаптация на личностови и 
клинични тестове. Преводът е максимално близък до буквален, като 
е спазвано основното съображение българската формулировка да е 
разбираема за хора със средно образование, каквито бяха 
мнозинството от изследваните. За още по-голяма прецизност беше 
въведена допълнителна процедура за усъвършенстване на превода. 
Беше формирана фокус група от експерти (15 души, от различни 
звена, представители на групите, върху които предстоеше да бъде 
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приложен въпросника), в която, в дискусионна форма, бяха 
разгледани всички айтеми и бяха коментирани доколко са 
подходящо формулирани на български (дали звучат смислено или 
не). Предложените от тях корекции бяха обобщени и отразени във 
въпросника. Накрая, на трети етап, въпросникът беше пуснат 
пилотно върху 2 групи от по около 115-120 души, като на базата на 
техните резултати също бяха нанесени корекции. 

Процедура на прилагане на въпросника и участници в 
изследването 
Изследването на удовлетвореността е извършено по поръчка на 

енергийното разпределително дружество, доставящо електрическа 
енергия до крайните потребители в западна България. Раздадени са 
въпросници на 2140 души, като са получени отговори от 1550 
респонденти. Това са 72,4% от първоначалния разпратен брой. От тях 
1192 (76,9%) са мъже, а 202 (13,0%) са жени. Близо 10% от 
респондентите или 154 души не са дали информация за пола си, но 
предвид цялостното разпределение по пол в компанията или 
грамадната част от тях са мъже или, напълно е възможно, всички те да 
са мъже. Всички респонденти са на изпълнителски позиции – 
отчетници (инкасатори), техници, ел-монтьори и диспечери, т.е. в 
извадката не са включени мениджъри. 

Въпросниците бяха раздавани на участниците в хартиен вариант 
по време на проведени от организацията обучения. Инструкцията 
гласи: „Удовлетвореност на служителите (заглавие). Благодарим Ви за 
попълване на тази анкета! Резултатите ще бъдат използвани за 
подобрение на работните условия. Моля, посочете вашето мнение, като 
оцените всяко едно твърдение с цифра от 0-10, като 0 = въобще не съм 
съгласен, а 10 = напълно съм съгласен.“ Форматът 0-10, макар и 
нетипичен, беше избран, тъй като е много близък до процентно 
представяне на съгласие и, съответно, близък до мисленето на 
участниците, предвид техническото им образование. Тестът беше 
наречен „анкета“, тъй като този термин буди по-малко притеснения и 
по-малко асоциации от спектъра верни/грешни отговори. 

Факторен анализ 
За проверка на вътрешната структура на въпросника беше 

приложен факторен анализ по метода на главните компоненти. Тъй 
като се изследват различни аспекти на едно явление – 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
88 

удовлетвореността и, съответно, по дефиниция се предполага да 
съществуват връзки между тях, беше използвана облична ротация 
DirectOblimin. Резултатите показаха, че 78,5% от айтемите се групират 
по скали така, както е зададено в оригинала. Основното разминаване се 
състои в това, че айтемите, в които е посочен прекият ръководител, 
имат тенденция да се групират заедно, въпреки че в оригинала той 
присъства споменат в повечето скали – например в скала Комуникация 
(като фасилитатор на преноса на информация) или в скала Уважение 
към служителите (наред с висшия мениджмънт и организацията като 
цяло) или в скала Професионален и личен живот; Стрес и темпо на 
работа (като ръководител, който си дава сметка, че освен 
професионалния, съществува и личния живот) и т.н. Би могло да бъде 
извлечена отделна скала Удовлетвореност от прекия ръководител, като 
тя дори би могла да съдържа подскали, но това не беше направено 
поради 4 причини. На първо място бяха поставени съображенията за 
съвместимост, т.е. стремежът да се осигури максимална съвместимост 
и сравнимост с други изследвания със същия въпросник. Запазвайки 
оригиналната структура не се допуска понижаване на качествата на 
въпросника, а в същото време е възможно да се правят директни 
сравнения с други изследвания със същия въпросник, независимо дали 
в българския му вариант или в английския, като допълнителен плюс на 
втория вариант е възможността за междукултурни сравнения. На второ 
място, допълвайки първата причина, можем да посочим резултатите от 
анализа на вътрешната консистентност, изразена чрез Алфата на 
Кронбах. Отделните скали, както може да се види на таблица 1, имат 
високи и много високи стойности по тази статистика, което ни дава 
право да заключим, че айтемите, от които са съставени, имат много 
добра вътрешна взаимосвързаност (консистентност), т.е. няма нужда от 
тях да се изключват айтеми, които евентуално да се групират в друга 
скала. Като трета причина може да се посочи големият дисбаланс по 
пол в извадката, т.е. възможно е резултатът да е повлиян в голяма 
степен от това нееднакво представяне на гледните точки на двата пола. 
И накрая, четвъртата причина е специфичната структура на 
организацията, в която се включва и много обширната й, в географски 
смисъл, област на действие с много разпръснат персонал, на практика 
из всички населени места по-големи от малко село. Тази разпръснатост 
задава и специфично отношение що се отнася до мениджмънта. За 
голямата част от служителите висшият мениджмънт е нещо, до което 
те нямат никакъв досег, това са по-скоро някакви имена, ако изобщо са 
ги чували, отколкото реални хора. В такава ситуация прекият 
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ръководител е видима и изключително важна фигура, докато висшият 
мениджмънт са хора, които спускат някакви най-общи директиви, но 
които имат малка или никаква значимост за непосредствената дейност 
на изпълнителя. Разбира се такава дистанция е нещо обичайно за 
много големите фирми, но е нетипична за средните и малките фирми. 
Доколкото настоящата адаптация е направена само в една много 
голяма фирма, в която „пряк мениджър“ и „висш мениджмънт“ са 
много различни понятия, което не е така в грамаден брой други фирми, 
това беше прието за едно от достатъчните основания да не се извежда 
отделна скала Удовлетвореност от прекия ръководител. Накрая трябва 
да споменем, че скала Удовлетвореност от прекия ръководител често 
присъства в тестовете за удовлетвореност и, след допълване на данните 
от други изследвания, при които да се балансират извадките по пол и 
по тип на включените организации, най-вероятно ще се окаже напълно 
основателно да се изведе отделна скала Удовлетвореност от прекия 
ръководител. В рамките на настоящото изследване обаче това не беше 
направено поради изложените по-горе причини. 

Вътрешна консистентност (надеждност), средни стойности и 
сравнения по пол 
Въпросникът се състои от 79 айтема, разпределени в 14 скали. 

Всяка скала се състои от различен брой айтеми. Това прави директното 
сравнение на резултатите им невъзможно и като цяло работата с теста 
доста сложна. По тази причина много по-удобно е да се премине към 
относителни балове чрез елементарна математическа трансформация 
(делене на баловете на броя на айтемите в скалата). Оттук нататък се 
работи с тези (относителни) балове, което оптимизира работата с теста 
по две линии: първата е, че резултатите по различните скали стават 
директно сравними, могат да се наслагват на една и съща графика и 
т.н.; втората е, че баловете вече отговарят на базовия начин на 
отговаряне, т.е. разполагат се между 0 и 10 и много лесно може да се 
прецени средната стойност до кой край на скалата се намира и на какъв 
отговор кореспондира (от „напълно се отнася до мен“ до „изобщо не се 
отнася до мен“). 

Скалите, заедно с броя айтеми, от които са съставени, средните 
стойности (относителните), стандартните отклонения, вътрешната им 
консистентност, изразена чрез алфата на Кронбах и сравнения по пол 
са представени в таблица 1. 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
90 

Таблица 1. Скали, брой айтеми, средни стойности и стандартни 
отклонения (общо и поотделно за двата пола), Алфа на Кронбах, 

сравнения по пол 
Скала* Брой 

айтеми пол средна SD α t p 

Обратна връзка 7 
общо 5,78 2,60 0,94   
мъж 5,81 2,60 0,94 1,79 0,07 жена 6,17 2,69 0,95 

Работа в екип 2 
общо 6,45 2,73 0,88   
мъж 6,48 2,71 0,87 1,32 0,19 жена 6,75 2,63 0,91 

Възможности за растеж 6 
общо 6,05 2,43 0,91   
мъж 6,07 2,41 0,91 2,53 0,01 жена 6,54 2,39 0,90 

Професионален и личен 
живот; Стрес и темпо на 
работа 

6 
общо 6,45 2,14 0,86   
мъж 6,41 2,13 0,86 4,20 0,00 жена 7,09 1,96 0,85 

Качество и Фокус върху 
клиента 7 

общо 7,64 1,92 0,91   
мъж 7,59 1,94 0,91 7,26 0,00 жена 8,42 1,39 0,88 

Справедливост 6 
общо 6,13 2,43 0,93   
мъж 6,13 2,42 0,93 2,77 0,01 жена 6,66 2,43 0,93 

Мисия и цели 6 
общо 7,69 1,83 0,88   
мъж 7,64 1,85 0,89 6,25 0,00 жена 8,36 1,41 0,84 

Уважение към 
мениджмънта 6 

общо 6,96 2,36 0,93   
мъж 6,93 2,35 0,93 3,20 0,00 жена 7,67 2,03 0,88 

Възнаграждение 5 
общо 6,36 2,37 0,89   
мъж 6,30 2,37 0,89 4,98 0,00 жена 7,22 2,08 0,87 

Уважение към 
служителите 7 

общо 6,76 2,23 0,92   
мъж 6,73 2,23 0,92 4,24 0,00 жена 7,41 1,97 0,90 

Работно място и ресурси 6 
общо 6,69 2,25 0,90   
мъж 6,61 2,26 0,90 6,50 0,00 жена 7,64 1,97 0,86 

Изпълнение и Отчетност 5 
общо 7,12 1,98 0,87   
мъж 7,07 1,98 0,86 5,35 0,00 жена 7,82 1,68 0,85 

Комуникация 4 
общо 6,52 2,33 0,89   
мъж 6,47 2,34 0,90 3,90 0,00 жена 7,19 2,21 0,90 

Лична изява / 
Многообразие 6 

общо 6,35 2,40 0,91   
мъж 6,31 2,38 0,91 3,44 0,00 жена 6,95 2,33 0,89 

 *Резултатите по всички скали са дадени в относителни балове 
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Алфите на Кронбах за всички скали, независимо дали обобщени 
или по пол, са между 0,85 и 0,93, т.е. са високи и показателни за една 
много добра вътрешна консистентност. 

Правят впечатление някои особености. Едната е, че по всички 
скали, средната удовлетвореност е над теоретичната средна. Най-ниска е 
удовлетвореността по скала „Обратна връзка“, а най-висока по „Мисия и 
цели“, непосредствено следвана от „Качество и Фокус върху клиента“. 
Друга интересна особеност е, че по една-единствена от всички 14 скали 
не се регистрира статистически значима разлика между мъжетете и 
жените, като това е скала „Работа в екип“. По още една скала, „Обратна 
връзка“, резултатите са гранични, а по всички други жените са 
статистически значимо по-удовлетворени от различните аспекти на 
работата от мъжете. Тези значими разлики по пол налагат също така 
използването на различни норми за мъжете и за жените. 

Дискусия 
Получените резултати от настоящото изследване ни дават 

основание да приемем, че тестът за удовлетвореност от труда 
притежава необходимите качества, за да се използва като пълноценен 
инструмент за изследване на удовлетвореност от труда в различни 
организации в България. От особена важност е обаче да се отчетат 
ограниченията и, ако се правят сравнения с посочените тук резултати, 
да се има предвид, че това ще е по-скоро сравнение със ситуацията в 
една, макар и много голяма организация, а не с обобщено 
представително средно равнище за страната. 

Ограничения и заключение 
Броят на участниците в изследването по принцип би трябвало да 

ни даде право да представим тази адаптация като стандартизация на 
теста. Фактът, че тестът е попълнен и от хора от столицата и от големи 
градове, от малки градове и села също подкрепя такава позиция. Някои 
ограничения на изследването обаче ни спират да разглеждаме 
резултатите от настоящото изследване като стандартизация. Една първа 
причина е грамадният дисбаланс по пол. Както беше посочено по-горе 
около 3/4 от ИЛ са мъже, което не е причинено от недобре планирано, 
организирано или изпълнено изследване, а отговаря на обективната 
картина на разпределението по пол в електрическата компания. Друга 
причина е, че всички ИЛ са служители на една и съща компания, 
ангажирана в точно определена дейност (отчетници, техници, монтьори, 
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диспечери), което от своя страна е свързано с много тясната сфера на 
точно определен тип образование и професионален опит (най-общо 
строго технически и то в областта само на електротехниката). Трета 
причина е, че всички ИЛ са на изпълнителски позиции, което също 
увеличава и без това твърде голямата хомогенност на извадката. 
Четвърта причина е, че хората от извадката географски са разположени 
там, където оперира тяхната компания и, съответно, липсват хора от 
другите региони, което би могло да има някакво значение от гледна 
точка на социо-икономическия контекст в различните части на страната. 
Една последна причина може да бъде отново фактът, че изследването е 
проведено в една-единствена организация, но в този случай 
акцентирайки не върху развиваната от нея дейност и необходимото 
специфично образование, а върху вътрешнофирмената култура, която 
може да оказва много силно влияние и значително да се различава от 
културите на другите организации, както с различен, така и със сходен 
предмет на дейност. По тези причини можем да приемем, че тестът като 
инструмент работи много добре, но не можем да приемем получените 
средни за показателни и валидни за българската популация като цяло. 
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ЛИЧНОСТ, КАРИЕРНИ ИНТЕРЕСИ И СТРАТЕГИИ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ 

Ева Папазова и Борян Андреев 
Статията разглежда взаимовръзката между личност, кариерни интереси и 
стратегии за професионална реализация при студенти. Извадката се състои от 291 
изследвани лица в младежка възраст – 18-35 години. Използвана е скалата на Орегон 
за измерване на професионалните интереси (ORVIS; Pozzebon et al., 2010), въпросник 
за изучаване на алтернативи и стратегии за трудова реализация (Божинова, 2003) и 
въпросник за измерване на пет факторната структура на личността (Big Five model; 
Costa & McCrae, 1992). Резултатите от изследването показаха, че петте фактора на 
личността си взаимодействат слабо със седем от осемте професионални интереса 
при студентите. Трите типа стратегии за трудова реализация си взаимодействат 
от слабо до умерено с някои от големите пет фактора на личността и осемте 
професионални интереси по скалата на Орегон.  

PERSONALITY, VOCATIONAL INTERESTS AND WORK-
RELATED STRATEGIES IN YOUTH 

Eva Papazova and Borian Andreev 
The article examines the relationship between personality, vocational interests and work-
related strategies in students. The sample consists of 291 students in youth - 18-35 years. 
The administered scales are the Oregon vocational interests scale (ORVIS; Pozzebon et al., 
2010), a questionnaire for the study of alternatives and work-related strategies (Bojinova, 
2003) and the questionnaire for measurement of the five factor structure of personality (Big 
Five model; Costa & McCrae, 1992). The results showed that the five factors of personality 
interact weakly with seven of the eight vocational interests of students. The three types of 
work-related strategies interact from low to moderate with some of the big five factors of 
personality and the eight professional interests on the scale of Oregon. 

Изборът на академична специалност и реализацията на пазара на 
труда не винаги са лесни задачи за студентите, особено след като те 
трябва да направят този избор в сравнително млада възраст и в условията 
на младежка безработица у нас. Вследствие на световната икономическа 
криза безработицата сред младите хора у нас се увеличи драматично. В 
ЕС тя е достигнала средно равнище от над 22 %, а у нас за първото 
тримесечие на 2015 г. младежката безработица е 16, 9% (НСИ; 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2015q1_MYJBJOD
.pdf).  

От своя страна, изборът на специалност, често определя 
академичните постижения (Graunke & Woosley, 2005), бъдещата 
кариера, жизнената ориентация и реализация. Той влияе на трудовите 
възможности и ползите от работата, тъй като някои специалности 
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могат да доведат до по-доходни кариери, отколкото други (Simpson, 
2001). В този смисъл, е важно да се определят факторите, които биха 
могли да повлияят на този избор и да се види как тези фактори може да 
се използват, за да се увеличи вероятността от успешна реализация на 
пазара на труда. 

През последните години изследванията се спират върху 
демографски и личностни фактори, които изглежда влияят на 
академичния избор и реализацията на студентите. Сред личностните 
фактори са общата нагласа (Davies & Guppy, 1997), ценности и 
принципи (Galotti, 1999), Аз-ефективност (Betz & Rottinghaus, 2006), и 
не на последно място личност (Rubinstein, 2005) . 

Изхождайки от гореизброените предпоставки решихме, че би 
било интересно да се проследят и анализират стратегиите за трудова 
реализация на младите хора у нас и как те се детерминират от техните 
личностни особености и кариерни интереси в новосъздалите се 
условия на пазара на труда след 2009 година у нас.  

Личностни особености и пет факторен модел на личността 
Съществуват четири доминиращи въпросници за оценка на 

личността, които са проектирани на базата на четири 
класификации/модела на личността: Типологичен индикатор на 
Майерс и Бригс (MBTI), личностен въпросник на Айзенк (Eysenk 
Personality Inventory), въпросник на Реймонд Кетъл, измерващ 16 
личностни фактора (Sixteen Personality Factors) и въпросник, измерващ 
петте големи фактора на личността (Big Five Model). Пет факторния 
модел на личността допуска, че личността може да бъде ефективно 
описана с помощта на пет биполярни и независими дименсии: 
Екстраверсия, Невротизъм, Доброжелателност, Съзнателност и 
Отвореност към опита. Всяко от петте измерения се състои от по-тесни 
черти (фасети), характеризиращи по-конкретни личностни качества 
(Costa & McCrae, 1992). 

Отделните дименсии на „Голямата Петорка” могат да бъдат 
изложени в следния вид: 

Първата дименсия е Eкстраверсия (extraversion) – Интроверсия 
(introversion). Eкстраверсията традиционно е описвана като 
социабилност, общителност и асертивност, активност и др. Според Коста 
и МакКрае за екстраверта важи следното: "индивидът е мекосърдечен и 
грижовен към другите, а понякога и се радва на големи приятелства" 
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(Costa & McCrae, 2000). Екстравертът е по- социален, той не е толкова 
загрижен как да се представи пред другите. Коста и МакКрае твърдят, че 
екстровертите са авантюристи, горди, откровени, социални и приказливи 
(Costa & McCrae,1992). Те са склонни да бъдат също така и спокойни и 
сдържани (Howard, 1995, цит. по Al Otaibi, 2012). 

Невротизъм (neurotism) – Eмоционална стабилност 
(emotional stability). Тази дименсия отразява черти, като тревожност, 
враждебност, депресия, импулсивност, ранимост (уязвимост), 
стеснителност и раздразнителност. Невротизмът се асоциира с 
тревожност, страх, чувство на неудовлетвореност, възбуда, гняв към 
другите, тенденция към тъга и самота и депресия. Според Коста и 
МакКрае невротикът е „слаб, за да контролира своите мотиви и 
желания, но е в състояние да се справя с напрежението и с повечето от 
хората "(Costa & McCrae, 2000). 

Отвореност към нов опит (openness to experience) – 
Затвореност към нов опит (closedness to experience). Измерва 
активното търсене на нов опит и признаването на неговата 
самостоятелна ценност. Характеризира се с търпимост към чуждото, 
непривичното и изследователски интерес към него. Според Коста и 
МакКрае отвореният към нов опит човек е "като цяло отворен и има 
средно въображение . Той се вълнува по-специално от красотата и има 
склонност към музика, изобразително изкуство и природата. 
Различните чувства и емоционалните взаимодействия са важни за него. 
Има малко желание за разнообразие в своя живот и притежава умерена 
степен на интелектуално любопитство (или страст). Това обикновено 
опосредства социалните, политическите и моралните му убеждения 
"(Costa & McCrae, 2000). 

Доброжелателност (agreeableness) – Антагонизъм 
(antagonism). Позитивния полюс или доброжелателността въплъщава 
характеристики като алтруизъм, доверие, грижовност, скромност, 
съчувствие и сътрудничество. Според Коста и МакКрае 
доброжелателните личности "са хора, който лесно се доверяват на 
другите. Те са безпристрастни, искрени и смятат, че е трудно да се 
мамят и манипулират другите. Те са горди от себе си и своите 
постижения и са щастливи да извличат доверие от другите. В 
сравнение с други, те са инати, имат реалистично настроение и 
мислене. Социалната и политическата им ориентация отразяват 
реалността "(Costa & McCrae, 200). 
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Съзнателност (conscientiousness) – Загуба на посока (lack of 
direction). Репрезентира индивидуалната степен на организация, 
последователност и мотивация в целево-ориентираното поведение. 
Специфичните черти, които този фактор включва са: компетентност, 
подреденост, чувство на дълг, потребност от постижение, 
самодисциплина и предпазливост. Според Коста и МакКрае 
съзнателният индивид е " умерено ефективен, като цяло чувствителен 
и логичен при вземането на решения. Той е умерено усърден и 
систематичен. Сравнително е надежден и заслужаващ доверие при 
изпълнението на задълженията си; има доста висока потребност от 
постижение, разумен и внимателен и като цяло мисли върху нещата 
преди да започне да ги прави "(Costa & McCrae, 2000). 

Някои учени предполагат, че факторната структура може да 
варира от три до седем фактора ( Almagor et al, 1995; Simms, 2007 ; 
Zuckerman., 1993). Екстраверсията, Доброжелателността и Невротизма 
са измерени, като най-надеждни от петте фактора, а другите два - като 
по-малко надеждни (John & Srivastava, 1999). 

Стратегии за трудова реализация 
Беспинар (Bespinar, 2010) определя стратегиите за трудова 

реализация като „действия за справяне с предизвикателствата, 
свързани с работа”. Като примери той посочва вземането на решение 
дали да се работи или не, като разглежда това решение в контекста на 
семейството.  

Беспинар (Bespinar, 2010) провежда 60 дълбочинни интервюта с 
жени в Истанбул, Турция, за да определи техните стратегии за трудова 
реализация. Основният му аргумент е, че овластяването на жените, 
което се развива чрез стратегии за трудова реализация в Турция, е 
спорно защото, дори и да има овластяване, то може да допринесе само 
за краткосрочни лични преимущества. В тази връзка, той вижда 
стратегиите за трудова реализация на жените като лични и практични 
начини да се справят със структурните и индивидуални ограничения, а 
не като средства за колективно овластяване на жените в Турция. 

Основната цел за семействата от работническата класа в Турция 
е икономическото оцеляване: ежедневните житейски стратегии се 
съсредоточават върху справянето с икономическите ограничения. За 
жените от работническата класа с много ограничени ресурси и 
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възможности, социалната и икономическа сигурност в дадено 
семейство се превръща в основен инструмент за оцеляване. 

У нас Божинова провежда изследване върху динамиката на 
ценностите за работа на студенти в периода на социална промяна 1992-
1996 г., като търси свързаните с тях стратегии за трудова 
(професионална) реализация. Тя разграничава три вида стратегии за 
трудова реализация: пасивна, средноактивна и активна. В изследването 
взимат участие общо 208 лица, завършващи студенти от хуманитарни 
и технически области. Половината от тях – 104 лица са изследвани 
през 1992 г., а другата през 1996 г. 

Резултатите показват, че и в двата периода на изследване 
изборът на алтернативи и стратегии за бъдеща трудова реализация е 
повлиян диференцирано от ценностите за работа. През 1992 г., 70% от 
изследваните са ориентирани да работят по своята специалност, 18% - 
в перспективен за забогатяване бранш и 12% - каквато и да е работа. 
През 1996 г. към работа по собствената специалност се насочват 51%, 
към работа в перспективен за забогатяване бранш – 27% и към каквато 
и да е работа 22% от изследваните студенти (Божинова, 2003).  

Стратегията на студентите, ориентирани към работа по 
собствената специалност през 1992 г. е преимуществено пасивна, 
включва преди всичко успешно завършване на образованието. Тази 
тенденция в най-общ план се открива и през 1996 г, но поведенческата 
активност на студентите е значимо повишена в посока на 
допълнителна квалификация и целенасочено търсене на информация за 
работа (Божинова, 2003). 

Изследването показва също така, че студентите готови да 
работят „каквато и да е работа” след завършване на образованието си, 
прилагат стратегия, която включва активна ориентация в работния 
пазар. Поведенческата активност на избралите тази алтернатива не е 
претърпяла съществено изменение за изследвания период 1992-1996 г. 
Очертава се тенденция на повишаване на активността на 
завършващите студенти във връзка с бъдещата им трудова реализация 
в края на изследвания период, в сравнение с неговото начало. 

Кариерни интереси. Модел на Джон Холанд и скала на Орегон 
Съществуват два общи модела, които диференцират 

професионалните интереси: единият разглежда интересите като черти 
на личността, а другият е насочен към развитието и съзряването на 
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интересите. Моделите личност-среда (Holland, 1997) разглеждат 
професионалните интереси, като съвкупности от черти, които могат да 
бъдат оценени и да се съпоставят с околната среда.  
Професионалните интереси обикновено се обобщават според RIASEC 
моделът на Холанд (Holland, 1997) като шест типа: Реалистичен (R), 
Изследователски (I), Артистичен (A), Социален (S), Предприемачески 
(E) и Конвенционален (C), въпреки че някои изследователи твърдят, че 
тези шест типа може да не представят всички професионални интереси 
(Tracey & Rounds, 1995). Въпреки това, моделът на Холанд 
(Holland,1997) е общоприет (виж. Фиг. 1).  
 

 
Фиг. 1. Структурен модел на професионалните интереси  

на Джон Холанд 

Реалистичната (R) околна среда се характеризират с технически 
компетенции и постижения. Това насърчава този тип личност да 
подчертава механичните и техническите си способности и да 
омаловажа човешките отношения. Реалистичният тип се описва като 
откровен, истински, честен, скромен, материалистичен, естествен, 
упорит, практичен, срамежлив и пестелив. Средата подкрепя парите 
като ценност, властта и притежанията .  

Изследователската (I) околна среда насърчава математическите 
и научникомпетенции и постижения. Тя насърчава този тип личност да 
вижда себе си като учен,аналитик, авторитет в своята област, за да 
бъде признат сред връстниците си. Изследователският тип се описва 
като аналитичен, предпазлив, комплексен, критичен, любопитен, 
независим, интелектуален, интровертен, методичен, скромен, 
песимистичен, точен, рационален и резервиран. Средата насърчава да 
се гледа на светът по сложен, абстрактен, независим и оригинален 
начин. Тя възнаграждава демонстрирането на научни ценности.  
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Артистичната (A) околна среда насърчава артистични умения и 
постижения . Тя насърчава този тип личност да вижда себе си като 
изразителен, интроспективен, оригинален, нестандартен и идеалистичен, 
за да бъде признат от връстниците си. Артистичният тип се описва като 
сложен, емоционален, изразителен, идеалистичен, с богато въображение, 
непрактичен, импулсивен, независим, интроспективен, интуитивен, 
несъответстващ, оригинален. 

Социалната (S) околна среда стимулира хората да участват в 
социални дейности. Тя насърчава този тип личност да вижда себе си, 
като предпочитащ да помага и да разбира другите, като кооперативен, 
гъвкав и общителен. Тя възнаграждава прояви на социални ценности. 
Социалният тип се описва като убедителен, кооперативен, приятелски, 
щедър, полезен, идеалистичен, мил, търпелив, отговорен, социален, 
симпатичен, тактичен, разбиращ и топъл. 

Предприемаческата (E) околна среда се характеризира с 
предприемачески компетенции и постижения, като например 
продажби или ръководене на други хора. Тя насърчава този тип 
личност да вижда себе си като агресивен, популярен, уверен в себе си, 
като притежаващ лидерски черти и комуникативни способности. Тя 
насърчава възприемането на света в термините на пари, статус и 
отговорност. Предприемаческият тип се описва като приключенски, 
любезен, амбициозен, привличащ вниманието, властен , енергичен, 
екстровертен, импулсивен, оптимистичен, популярен, самоуверен и 
общителен. 

Конвенционалната (C) околна среда насърчава 
конвенционалните умения, катозаписване и боравене с данни или 
информация. Тя насърчава този тип личност да вижда себе си, като 
конформен, подреден, неартистичен и като имащ технически 
компетенции. Тя възнаграждава цененето на пари, статус и 
съответствие. Конвенционалният тип се описва като отговарящ, 
съвестен, внимателен, ефикасен, послушен, подреден, устойчив, 
практичен, пестелив и лишен от въображение (Chen et al., 2012). 

Нараства броят на инструментите, свързани с кариерата, които 
са на разположение за оценка на моделът на Холанд, най-популярният 
от които е Self-Directed Search (SDS; Holland, 1994). По-малко 
популярни инструменти обаче, вече са на разположение чрез Интернет, 
като например скалата на Орегон за измерване на професионалните 
интереси ORVIS (Pozzebon et al., 2010). От една страна, нарастването 
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на тестовете може да подобри оценката на ефективността. От друга 
страна, това води до различни нежелани отрицателни последствия, 
като увеличаване на наличността на тестове със съмнителна валидност 
и надеждност (Sampson, 2000 ). За да го илюстрират, Оливър и Зак 
(Oliver & Zack, 1999) разглеждат 24 неплатени кариерни сайтове и 
срещат многобройни ограничения между сайтове, не на последно 
място от които е липсата на съответните психометрични данни. 

Скалата на Орегон за професионални интереси (Oregon 
Vocational Interest Scales; ORVIS) измерва осем типа кариерни 
интереси, подобни на тези идентифицирани от Холанд (Holland, 1997), 
и Кембъл, Хайн и Нилсен (Campbell, Hyne & Nilsen, 1992).  

ORVIS измерва следните осем дименсии на професионален 
интерес: Лидерски (Leadership), Организационен (Organization), 
Алтруистичен (Altruism), Креативен (Creativity), Аналитичен (Analysis), 
Продуктивен (Producing), Приключенски (Adventuring) и Ерудиран 
(Erudition). Първите пет дименсии от скалата на ORVIS са еднакви по 
съдържание с петте дименсии по Холанд, а именно Предприемачески 
(Enterprising), Конвенционален (Conventional), Социален (Social), 
Артистичен (Artistic) и Изследователски (Investigative). 

Скалата за Ерудиция на ORVIS измерва интереси в 
академичната област. 

Таблица 1. Съпоставка между модела RIASEC на Холанд и 
Скалата на Орегон за измерване на професионалните интереси 

(ORVIS) (Pozzebon et al., 2010). 
ORVIS 

(Pozzebon et al., 2010). 
съответствие  RIASEC  

(Holland, 1997) 
 

Лидерски (L) ↔ Предприемачески (E) 
Организационен (О) ↔ Конвенционален (С) 
Алтруистичен (Alt) ↔ Социален (S) 
Креативен (С) ↔ Артистичен (А) 
Аналитичен (An) ↔ Изследователски (I) 
Продуктивен (Р) ↔ Реалистичен (R) 
Приключенски (Аdv) ↔ Реалистичен (R) 
Eрудиран (Е) ×  
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Релация между личност, кариерни интереси и стратегии за 
трудова реализация 
Професионалните интереси и личността взаимно влияят върху 

професионалното поведение, като професионален избор, стратегии за 
трудова реализация, удовлетворение от работата и кариерата през 
целия жизнен цикъл. Разбирането на припокриването им и 
отличителността им е от решаващо значение за постигането на 
напредък в теорията и практиката в областта на професионалната 
психология (Larson et al., 2012).  

В този смисъл, не е изненадващо, че съществуват множество 
изследвания, които търсят връзка и припокриване между 
професионалните интереси по Холанд и личностните фактори чрез 
модела на Голямата петорка (Costa et al., 1984; Tokar et al., 1995). Не 
може да се твърди обаче същото относно изследвания, търсещи 
взаимовръзка между личност и стратегии за трудова реализация и 
професионални интереси и стратегии за трудова реализация. В 
литературата се открива изследване, което търси релация между 
ценности в работата и стратегии за трудова реализация  
(Божинова, 1995). 

Обобщението на основните връзки между Големите шест 
професионални интереси и петте най-големи измерения на личността 
на базата на отделните проучвания са следните: 

 Първо, Aртистичните интереси се отнасят умерено (корелация 
от около 0.40 до 0.50) към Отвореността към нов опит (Costa et al., 
1984; Tokar & Swanson, 1995; Tokar et al., 1995; Larson et al., 2012).  

Второ, Предприемаческите интереси се отнасят от ниско до 
умерено (корелация от 0.20 до 0.50) към Екстраверсията (Costa et al., 
1984; Tokar & Swanson, 1995; Tokar et al., 1995).  

Трето, Социалните интереси се отнасят умерено 
към Екстроверсията (корелация около 0,30 до 0,40) (Costa et al., 1984; 
Tokar & Swanson, 1995; Tokar et аl., 1995; Larson et al., 2012) и скромно 
(около 0.20) с Доброжелателността (Tokar & Swanson, 1995; Tokar et 
al., 1995). 

Четвърто, Изследователските интереси се припокриват от 0.20 
до 0.60 с Отвореността към нов опит (Costa et al., 1984; Tokar & 
Swanson, 1995; Tokar et al., 1995) и с Екстраверсия (Larson et al., 2012).  
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Мета – анализ на данни с извадки от 2571 жени и 2358 мъже 
добавят към горните корелации и корелация между Конвенционални 
интереси и Съзнателност - корелация 0.25 и Предприемачески 
интереси и Съзнателност - корелира0.22 (Larson et al., 2012). 

Съществува и изследване, което свързва моделът HEXACO, 
който описва шест фактора на личността (четири, от които се 
припокриват с тези на Голямата петорка) и професионалните интереси, 
измерени чрез скалата на Орегон (Pozzebon et al., 2010). Установяват се 
от умерени до високи корелации между някои от скалите и 
променливите.  

Направеният теоретичен и емпиричен анализ породи идеята да 
се изследва взаимовръзката между личност, кариерни интереси и 
стратегии за професионална реализация при студенти у нас.  

Цел 
Да се анализира взаимовръзката между личност, професионални 

интереси и стратегии за трудова реализация при студенти, в условията 
на младежка безработица у нас.  

Задачи:  

• Да се проследи и анализира връзката между личност и 
професионални интереси 

• Да се проследи и анализира връзката между личност и 
стратегии за трудова реализация 

• Да се проследи и анализира връзката между професионални 
интереси и стратегии за трудова реализация 

Хипотези: 
1. Очакваме да се получи от ниска до умерена взаимовръзка 

между големите пет фактора на личността и осемте 
професионални интереса по скалата на Орегон (Pozzebon et al., 
2010; Larson et al., 2012). 

2. Допускаме наличието на взаимовръзка между големите пет 
фактора на личността и трите вида стратегии за трудова 
реализация, която може да бъде от ниска до умерена или висока. 

3. По всяка вероятност ще съществува взаимовръзка между осемте 
професионални интереса по скалата на Орегон и трите вида 
стратегии за трудова реализация, която може да бъде от ниска 
до умерена или висока. 
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Метод: Използвани са следните въпросници:  
Скала на Орегон за измерване на професионалните интереси 

(ORVIS; Pozzebon et al., 2010), адаптирана за български условия от Е. 
Папазова и Б. Андреев. Въпросникът се състои от 92 айтема, описващи 
дейности, с които участниците в изследването биха желали да се 
занимават. Скалата за отговори е петстепенна, тип Ликерт, където 1 е 
„силно не харесвам“, а 5 „силно харесвам“. Подскалите са осем, като 
отговарят на осем типа професионален интерес – Лидерски, 
Организационен, Алтруистичен, Креативен, Аналитичен, 
Продуктивен, Приключенски, Ерудиран. 

Авторски въпросник за изучаване на алтернативи и стратегии за 
трудова реализация (Божинова, 2003). Въпросникът включва четири 
алтернативи за бъдеща работа и девет стратегии за трудова реализация. 
Скалата за оценка е петстепенна, тип Ликерт, където 1 е „не се отнася 
до мен“, а 5 „в най-голяма степен се отнася до мен“. Изведени са три 
типа стратегии – пасивна стратегия, средноактивна стратегия на 
ориентация в работния пазар и високо активна стратегия. 

Въпросник за измерване на пет факторната структура на 
личността (Big Five model; Costa & McCrae, 1992), адаптиран за 
български условия от В. Тодоров. Въпросникът се състои от 60 айтема, 
които описват личностни черти. Скалата за оценка е петстепенна, тип 
Ликерт, където 1 е „много неточно“, а 5 „много точно“. Подскалите са 
шест, отговарят на петте фактора на личността и шестата подскала е за 
мотивация за постижение. 

Участници в изследването 
Извадката се състои от 291 изследвани лица в младежка възраст 

– 18-35 години (M=23,18; SD=4,57). От тях 108 са студенти, които 
изучават точни науки, 92 – хуманитарни науки и 91 – обществени 
науки. Студентите са от следните ВУЗ-ове у нас – НБУ, СУ „Св. 
Климент Охридски“, МУ и УниБИТ. Изследването беше проведено 
групово по време на семинарни занятия на студентите през периода 
Март, 2013-Октомври, 2013. 

Резултати и обсъждане: 
Статистическият анализ на данните показа задоволителна 

вътрешна консистентност на 9 айтемният въпросник за изучаване на 
алтернативи и стратегии за трудова реализация. Измереният коефициент 
алфа на Кронбах е 0,61. Надеждността на скалата на Орегон за 
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измерване на професионалните интереси (ORVIS) и на въпросникът за 
измерване на пет факторната структура на личността е много добра. 
Измереният коефициент на Кронбах е съответно 0,93 и 0,90. 

За постигане на целта на изследването бе направен 
конфирматорен факторен анализ по метода на главните компоненти 
(Principal Component Analysis) и Варимакс ротация, като броят на 
факторите от Голямата петорка на личността бе фиксиран на пет. 
Общият процент на обяснена вариация за целия въпросник е 42,6%. 

Получената стойност на теста за обща извадкова адекватност на 
Кайзер-Майер-Олкин е 0,85 (което е над общоприетaта гранична 
стойност от 0,6), а на теста на Бартлет за сферичност е 7969 (df = 1770, 
p < 0,001). За определяне на съдържанието на факторите са взети само 
айтеми с факторни тегла над 0,35 в патерн-матрицата. Айтемите, които 
имат по-ниски тегла, а също и тегла по повече от един фактор, са 
изключени. 

Първият фактор Екстраверсия обяснява 18,7% от вариацията, в 
него с високи факторни тегла се включват твърдения, като „аз съм 
сърцето на компанията“, „лесно започвам разговори“ и „лесно се 
сприятелявам“. Той има висок коефициент на вътрешна 
консистентност (α =0,87), а корелацията между всеки айтем и цялата 
скала варира от умерена (R=0,41) до вискоа (R=0,77)(виж табл. 2). 

Таблица 2. Факторни тегла, обяснена вариация и коефициент на 
Кронбах за айтемите от пет-факторния модел на личността на 

Коста и МакКрае (Costа & McCrae, 1992) 
 
 

Фактор 
 1 2 3 4 5 

ЕКСТРАВЕРСИЯ      
 1. Аз съм сърцето на компанията. .56     
11. Чувствам се добре сред хора. .55     
16. Стоя на заден план. .41     
21. Лесно започвам разговори. .74     
26. Нямам много за казване. .59     
31. В компании /на купони/ говоря с много различни 
хора. 

.74     

46. Мълчалив съм сред непознати. .77     
51. Лесно се сприятелявам. .53     
56. Трудно се сближавам с другите хора. .72     
НЕВРОТИЗЪМ      
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 4. Лесно се стресирам.  .71    
 9. През повечето време съм спокоен.  .58    
14. Притеснявам се за различни неща.  .63    
19. Рядко се чувствам тъжен.  .53    
29. Лесно се разстройвам.  .75    
54. Чувствам се комфортно със себе си.  .38    
59. Не се тревожа за неща, които вече са се 
случили. 

 .52    

ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ      
 2. Малко ме е грижа за другите.   .69   
12. Нагрубявам хората.   .57   
27. Приемам хората такива, каквито са.   .42   
47. Карам хората да се чувстват добре.   .46   
52. Вярвам, че другите имат добри намерения.   .45   
СЪЗНАТЕЛНОСТ      
 3. Правя повече от това, което се очаква от мен.    .46  
13. Стремя се да реализирам това, което съм 
замислил. 

   .53  

23. Справям се успешно със задачите си.    .55  
38. Гледам да се измъкна от поетите задължения.    .51  
48. Последователен съм в работата си.    .65  
53. Спазвам обещанията си.    .60  
ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ      
 5. Имам богат речник.     .42 
15. Имам живо въображение.     .60 
20. Не се интересувам от абстрактни идеи.     .65 
40. Използвам сложни думи.     .39 
60. Избягвам философските разговори.     .48 
Процент обяснена вариация 18,7% 8,8% 6,0% 4,5% 4,3% 
Алфа на Кронбах 0,87 0,86 0,78 0,78 0,72 

Вторият фактор Невротизъм обяснява 8,8% от общата 
вариация, в него с високи факторни тегла се включват твърдения, 
като „лесно се стресирам“, „лесно се разстройвам“ и „притеснявам се 
за различни неща“. Коефициентът на Кронбах е висок (α = 0,86), а 
корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от умерена 
(R=0,38) до висока (R=0,75). 

Третият фактор Доброжелателност обяснява 6,03% от 
вариацията, в него с високи факторни тегла се включват твърдения, 
като „приемам хората, такива каквито са“, „карам хората да се чувстват 
добре“ и „вярвам, че другите имат добри намерения. Притежава висок 
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коефициент на вътрешна консистентност (α =0,78), а корелацията 
между всеки айтем и цялата скала варира от умерена (R=0,42) до 
значителна (R=0,69). 

Четвъртия фактор Съзнателност обяснява 4,5% от вариацията, в 
него с високи факторни тегла се включват твърдения, като 
„последователен съм в работата си“, „спазвам обещанията си“ и 
„стремя се да реализирам това, което съм замислил“. Вътрешната 
консистентност на скалата е висока - α =0,78, а корелацията между 
всеки айтем и цялата скала Съзнателност варира от умерена (R=0,46) 
до значителна (R=0,65).  

Петият фактор Отвореност към нов опит обяснява 4,3% от 
вариацията. В него с високи факторни тегла се включват твърдения, 
като „имам богат речник“, „имам живо въображение“, „използвам 
сложни думи“. Коефициентът на Кронбах е висок - α =0,78, а 
корелацията между всеки айтем и цялата скала варира от умерена 
(R=0,39) до значителна (R=0,65). 

На таблица 3 са представени корелационните взаимовръзки 
между петте големи фактора на личността и осемте типа 
професионален интерес по скалата на Орегон. Значимите коефициенти 
на корелация са обозначени със звездички, като се наблюдават слаби 
корелации.  

Таблица 3. Корелационни зависимости между петте фактора  
на личността и осемте типа професионален интерес по скалата 

на Орегон  

  
Отвореност към 
нов опит 

Екстравер
сия 

Доброжелате
лност 

Съзнател
ност 

Невроти
зъм 

Лидерство 0,30** 0,14* 0,23** 0,27** -0.10 
Организация 0,21** 0,19** 0,13* 0,19** -0,05 
Алтруизъм 0,18** 0,17** 0,29** 0,20** 0,02 
Креативност 0,12* 0,12* 0,15* 0,02 0,09 
Анализ -0,07 0,09 0,14 0,06 -0,02 
Продуктивно
ст 0,01 0,14* 0,06 -0,01 -0,04 
Приключение 0,08 0,15* 0,20** 0,05 -0,14* 
Ерудираност 0,10 0,15* 0,09 0,08 0,02 
**p<0,01 ; *p<0,05 
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Както се вижда от таблица 3 единствено професионалният 
интерес Анализ не корелира с нито един от петте големи фактора на 
личността. Този тип професионален интерес е аналогичен с 
Изследователския тип по Холанд и кореспондира с демонстрирането 
на научни ценности.  

Личностният фактор Отвореност към нов опит корелила слабо с 
професионалните интереси Лидерство, Организация, Алтруизъм и 
Креативност (съответно Предприемачески, Конвенционален, Социален 
и Артистичен тип по Холанд). Колкото по-активно се търси нов опит, 
разнообразие и интелектуално любопитство от личността, токова по-
силно нарастват популярността, увереността в себе си и лидерските 
черти, отговорността и практичността, независимостта, 
интуитивността и оригиналността, търпеливостта и тактичността й.  

Личностният фактор Екстраверсия корелира слабо с най-много 
общо седем от осемте професионални интереси по скалата на Орегон, а 
именно – Лидерство, Организация, Алтруизъм, Креативност, 
Продуктивност, Приключение и Ерудираност. Тези професионални 
интереси съответстват на Предприемачески, Конвенционален, 
Социален, Артистичен и Реалистичен тип интерес по Холанд. Колкото 
по-социабилна, активна и общителна е личността, толкова по-силно 
нараства нейната популярност, отговорност, кооперативност, 
оригиналност, практичност и академизъм.  

Доброжелателността корелира слабо с кариерните интереси 
Лидерство, Организация, Алтруизъм, Креативност и Приключение. Това 
са Предприемачески, Конвенционален, Социален, Артистичен и 
Реалистичен професионален интерес по Холанд. Колкото по-
алтруистична, сътрудничеща си и доверчива е една личност, толкова по 
любезна, внимателна, мила и търпелива, емоционална и естествена е тя.  

Съзнателността корелира слабо с професионалните интереси 
Лидерство, Организация, Алтруизъм (съответно Предприемачески, 
Конвенционален и Социален тип по Холанд. Колкото по-компетентна, 
подредена и отличаваща се с потребност от постижение е една 
личност, толкова по - амбициозна, съвестна и отговорна е тя.   

Личностният фактор Невротизъм корелира слабо и обратно с 
професионалният интерес Приключение или Реалистичен тип по 
Холанд. Колкото по-тревожна, ранима и раздразнителна е една 
личност, толкова по-слабо откровена, естествена и практична е тя.   
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Издигнатата от нас първа хипотеза се потвърждава частично, 
тъй като кариерният интерес Анализ или Изследователски тип интерес 
по Холанд не корелира с нито един от петте големи фактора на 
личността.  

На таблица 4 са представени корелационните взаимовръзки 
между трите типа стратегии за трудова реализация, големите пет 
фактора на личността и осемте професионалните интереси. Значимите 
коефициенти на корелация са обозначени със звездички и се 
наблюдават слаби и умерени корелации.  

Таблица 4. Корелационни зависимости между стратегиите за 
трудова реализация, големите пет фактора на личността и 

професионалните интереси 

  
Пасивна 

стратегия Средноактивна стратегия 
Активна 

стратегия 
Лидерство 0,09 0,41 0,30 
Организация 0,04 0,34** 0,25** 
Алтруизъм 0,13* 0,24** 0,19** 
Креативност 0,21** 0,11 0,10 
Анализ 0,06 0,08 -0,04 
Продуктивност 0,12* 0,07 0,11 
Приключение 0,03 0,11 0,12* 
Ерудираност 0,18** 0,21** 0,13* 
Отв. към нов опит 0,02 0,22** 0,16** 
Екстраверсия 0,19** 0,15* 0,07 
Доброжелателност 0,09 0,20** 0,12* 
Съзнателност 0,07 0,30** 0,15* 
Невротизъм 0,13* 0,03 -0,01 
**p<0,01 ; *p<0,05 

Както се вижда от таблица 4 пасивната стратегия корелира 
слабо с личностните фактори Екстраверсия и Невротизъм. 
Пасивната поведенческа активност на студентите на пазара на труда 
се свързва с личностни черти като сдържаност, стеснителност и 
тревожност. Пасивната стратегия за трудова реализация корелира 
слабо и с професионалните интереси Алтруизъм, Креативност, 
Продуктивност и Ерудираност (първите три отговарят на Социален, 
Артистичен и Реалистичен тип по Холанд). Или колкото са по-
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пасивни на пазара на труда студентите, толкова по-идеалистични, 
непрактични и срамежливи са те. 

Средноактивната стратегия на реализация на пазара на труда 
(или ориентирането на пазара) при студентите се свързва с четири 
личностни фактора – Отвореност към нов опит, Екстраверсия, 
Доброжелателност и Съзнателност. Ориентирането на пазара на труда 
кореспондира с личностни черти като активност, социабилност, 
разнообразие, интелектуален интерес, сътрудничество и 
последователност. Средноактивната стратегия корелира от слабо до 
умерено с три професионални интереса – Ерудираност, Алтруизъм и 
Организация (вторите два отговарят на Социален и Конвенционален по 
Холанд). Колкото по-силно се ориентират на пазара на труда, толкова 
по-академични, социабилни, тактични и практични стават студентите.   

Активната стратегия за трудова реализация се свързва с 
личностните фактори Отвореност към нов опит, Доброжелателност и 
Съзнателност. Подобно на средноактивната стратегия тя се свързва с 
личностни черти като интелектуално любопитство и нов опит, 
сътрудничество, целево-ориентирано поведение и последователност. 
Активната стратегия корелира слабо с професионалните интереси 
Организация, Алтруизъм, Приключение и Ерудираност (съответно 
първите три са Конвенционален, Социален, Реалистичен тип по 
Холанд). Колкото по-активни са на пазара на труда студентите, 
толкова по-практични, социални и упорити са те.  

Прави впечатление, че професионалните интереси Организация 
и Ерудираност корелират и с трите типа стратегии за трудова 
реализация.  

Чрез множествена стъпкова регресия по метода Stepwise, беше 
проследено кои са значимите личностни и професионални предиктори 
за трите вида стратегии за трудова реализация на студентите – пасивна, 
средноактивна и активна. В таблица 5 са изведени значимите 
предиктори, които присъстват в регресионното уравнение, като 
тяхната предиктивна сила варира от слаба до умерена. 
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Таблица 5. Регресионни зависимости между професионалните и 
личностни фактори и трите вида стратегии за трудова 

реализация 
Зависима променлива Независима променлива β p R² 

Пасивна стратегия Креативност 0,21 0,01 4,5% 
Екстраверсия 0,19 0,01 3,4% 

Средноактивна стратегия 

Независима променлива β p R² 
Организация 0,34 0,01 11,4% 
Алтруизъм 0,15 0,01 13,6% 
Съзнателност 0,30 0,01 8,7% 

Активна стратегия 

Независима променлива β p R² 
Организация 0,25 0,01 6,2% 
Алтруизъм 0,13 0,05 7,8% 
Анализ -0,16 0,01 10,1% 
Отв. към нов опит 0,16 0,01 2,5% 

Както се вижда от таблица 5 eдинственият професионален тип 
интерес, който детерминира пасивната стратегия за реализация на 
студентите е Креативност (Aртистичен тип интерес по Холанд) 
(β=0.21;p<0,01). Черти като емоционалност, импулсивност и 
непрактичност се оказват предиктори на пасивността на пазара на 
труда при студентите. Този фактор обяснява 4,5% от вариацията на 
пасивната стратегия.  

Единственият личностен фактор, който детерминира пасивната 
стратегия е Екстраверсията (β=0.19;p<0,01). На пръв поглед находката е 
изненадваща, тъй като Екстраверсията се свърза основно с общителност 
и активност, но също така тя се характеризира и с личностни черти като 
спокойствие и сдържаност (Howard & Howard, 1995, цит. по Al Otaibi, 
2012), които в случаят са предиктор на пасивната стратегия за трудова 
реализация при студентите. Екстраверсията обяснява едва 3,4% от 
вариацията на пасивната стратегия.  

Два професионални интереса детерминират в две стъпки 
средноактивната стратегия на ориентация на пазара на труда при 
студентите – Организация (Конвенционален тип интерес по Холанд) 
(β=0.34;p<0,01) и Алтруизъм (Социален тип интерес по 
Холанд)(β=0.15;p<0,01). Черти като практичност, отговорност, 
кооперативност и общителност се явяват предиктор на средноактивната 
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стратегия. Двата фактора обясняват съответно 11,4% и 13,6% от 
вариацията на средноактивната стратегия на пазара на труда при 
студентите.  

Единственият личностен фактор, който детерминира 
средноактивната стратегия е Съзнателността (β=0.30;p<0,01). 
Съзнателността обяснява 8,7% от вариацията на средноактивната 
стратегия на пазара на труда при студентите, като е свързана с 
личностни черти, като последователност, отговорност и 
целеустременост.  

Три типа професионални интереси в три стъпки детерминират 
активната стратегия за трудова реализация на студентите. Както и при 
средноактивната стратегия два от професионалните интереси са 
Организация (Конвенционален тип интерес по Холанд) (β=0.25;p<0,01) 
и Алтруизъм (Социален тип интерес по Холанд)( β=0.13;p<0,01). Тези 
два фактора обясняват съответно 6,2% и 7,8% от вариацията на 
активната стратегия. Добавъчно въздействиe, като трета стъпка, върху 
активната стратегия на реализация на пазара на труда в посока на 
ограничаване на активността оказва професионалният интерес Анализ 
(Изследователски тип интерес по Холанд) (β=-0.16;p<0,01). Черти като 
критичност, песимистичност и резервираност понижават активността 
на студентите на пазара на труда. Този фактор обяснява 10,1% от 
вариацията на активната стратегия.  

Личностният фактор, който детерминира активната стратегия е 
Отвореност към нов опит (β=0.16;p<0,01). Личностни черти като 
гъвкавост, любопитство и готовност за приемане на нови идеи 
обясняват едва 2,5% от вариацията на активната стратегия на пазара на 
труда при студентите.   

Втора и трета хипотеза се потвърждават напълно.  

Изводи и заключение 
Проведеното изследване даде възможност да се проследи и 

анализира взаимовръзката между личността, професионалните 
интереси и стратегиите за трудова реализация при студенти, в 
контекста на младежката безработица у нас. Резултатите показаха, че: 

1. Петте фактора на личността си взаимодействат слабо със седем 
от осемте професионални интереса при студентите. Единствено 
професионалният интерес Анализ, който кореспондира с 
демонстрирането на научни ценности, не корелира с нито един 
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от петте големи фактора на личността. Екстраверсията си 
взаимодейства слабо с всички останали седем професионални 
интереси по скалата на Орегон. Доброжелателността, 
Отвореността към нов опит и Съзнателността корелират слабо с 
професионалните интереси Лидерство, Организация, Алтруизъм 
и Креативност. Доброжелателността корелира слабо и с 
професионалния интерес Приключение. Невротизмът корелира 
слабо и обратно единствено с професионалният интерес 
Приключение. 

2. Трите типа стратегии за трудова реализация – пасивна, 
средноактивна и активна си взаимодействат от слабо до 
умерено с някои от големите пет фактора на личността и осемте 
професионални интереси по скалата на Орегон.  
2.1. Пасивната стратегия корелира слабо с личностните 

фактори Екстраверсия и Невротизъм и професионалните 
интереси Алтруизъм, Креативност, Продуктивност и 
Ерудираност. Пасивната стратегия за реализация на 
пазара на труда при студентите в условия на младежка 
безработица у нас се обяснява с черти като сдържаност, 
стеснителност, тревожност, идеализъм, непрактичност.  

2.2. Средноактивната стратегия се свързва с четири 
личностни фактора – Отвореност към нов опит, 
Екстраверсия, Доброжелателност и Съзнателност и три 
професионални интереса – Ерудираност, Алтруизъм и 
Организация. Средноактивната стратегия за реализация 
на пазара на труда при студентите кореспондира с 
личностни черти като активност, сътрудничество, 
последователност, тактичност, практичност.  

2.3. Активната стратегия за трудова реализация се свързва с 
личностните фактори Отвореност към нов опит, 
Доброжелателност и Съзнателност и професионалните 
интереси Организация, Алтруизъм, Приключение и 
Ерудираност. Активната стратегия за реализация на 
пазара на труда при студентите се обяснява с черти като 
сътрудничество, последователност, практичност, 
упоритост.  

3. Някои от личностните фактори и професионалните интереси се 
оказват значими предиктори за трите типа стратегии за трудова 
реализация при студентите. 
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3.1 Пасивната стратегия за реализация на пазара на труда се 
детерминира от личностния фактор Екстраверсия и 
професионалния тип интерес Креативност. Черти като 
емоционалност, импулсивност, непрактичност и 
сдържаност се оказват предиктори на пасивността на 
пазара на труда при студентите. 

3.2 Средноактивната стратегия за реализация на пазара на 
труда се детерминира от два професионални интереса – 
Организаия и Алтруизъм и личностния фактор 
Съзнателност. Черти като практичност, отговорност, 
общителност, последователност и целеустремоност се 
явяват предиктори за средноактивната стратегия на 
пазара на труда при студентите. 

3.3 Активната стратегия за реализация на пазара на труда се 
детерминира от личностния фактор Отвореност към нов 
опит и три професионални интереса – Организация, 
Алтруизъм и Анализ. Черти като критичност, 
песимистичност и резервираност понижават активността 
на студентите на пазара на труда, а черти като гъвкавост, 
любопитство и готовност за приемане на нови идеи са 
предиктор за активност на пазара на труда.  

Изборът на академична специалност, намирането на работа и 
бъдещата професионална реализация играят централна роля в живота на 
много млади хора у нас. Настъпилата младежка безработица, в резултат 
на световната икономическа криза през 2009 г, спъва процесът на 
реализиране на пазара на труда при студентите. Ето защо, въпросът за 
стратегиите за трудова реализация на младежите у нас е особено 
актуален. Само чрез по-доброто разбиране на въпросите, свързани с 
избора на професия и стратегиите за трудова реализация на младите 
хора у нас могат да се подпомогнат политиките за справяне със скъпите 
ефекти от младежката безработица. Настоящата статия е опит за 
разглеждане на стратегиите за трудова реализация на студентите у нас, 
през призмата на техните личностни и професионални черти.  

Смятаме, че някои слаби и неубедителни резултати се 
дължат до голяма степен на съотношението между обема на 
използваните от нас методики и общият брой на участниците в 
изследването. Затова допускаме, че при бъдещи изследвания със 
същите методи и с по-големи извадки, биха се получили и по-
категорични и значими резултати. 
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Въпреки това, получените резултати биха могли да послужат 
като ориентир за нуждите на професионалното консултиране на 
кариерните центрове към университетите у нас. 
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ВЛИЯНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП И ИЗИСКВАНИЯТА  
НА РАБОТА ВЪРХУ РАВНИЩАТА НА БЪРНАУТ  

СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ 
Елица Димитрова, Ирина Тодорова 

Настоящето изследването е част от проект по 7-ма РП на ЕК „Подобряване на 
качеството и безопасността в болниците: връзка между организационна 
култура, бърнаут и качество на здравните грижи (ORCAB)“. Проектът цели да 
разкрие организационните и индивидуални фактори, които влияят върху 
качеството на здравните грижи, и безопасността на пациентите. Проведен е 
през 2012 г. в 9 страни ; като от България участват 403 медицински 
специалисти (133 лекари (33%), 184 медицински сестри (45.7%) и 55 
специализанти (13.6%), работещи в пет университетски болници в София.. 
Статията представя анализ на влиянието на работата в екип и изискванията 
на работата върху равнищата на бърнаут сред медицинските специалисти в 
тези болници. Tествано e влиянието на изискванията в работата 
(организационни, физически, емоционални, когнитивни), както и на работата в 
екип в рамките на отделението и между отделенията в болниците върху 
равнищата на бърнаут- професионалното изтощение (емоционално изтощение и 
деперсонализация) по скалата на Маслах. Основната хипотеза е, че работата в 
екип в и между отделенията има модериращ ефект върху връзката между 
изискванията на работата и бърнаута. По-точно, работата в екип има 
позитивен, буфериращ ефект върху бърнаута, когато изискванията на 
работата са високи. Резултатите от анализа показват, че тази хипотеза 
частично се потвърждава: работата в екип в отделенията има протектираща 
роля по отношение на бърнаута при ниски нива на изискванията в работата. 
Буфериращ, позитивен ефект върху състоянието на деперсонализация е налице 
единствено при високи организационни изисквания в работата. Работата в екип 
между отделенията няма протектираща функция по отношение на бърнаута. 

WORK DEMANDS AND TEAM WORK IN BULGARIAN 
HOSPITALS AND THEIR IMPACT FOR BURNOUT  

FOR BULGARIAN HEALTH PROFESSIONALS 
Elitsa Dimitrova, Irina Todorova  

The current study is part of the international EC Framework 7 project: ‘Improving quality 
and safety in the hospital: The link between organizational culture, burnout, and quality of 
care’ (ORCAB). The project aims to illustrate the organizational and individual factors, 
which impact quality of care and patient safety. The study was conducted in 2012 in 9 
countries; from Bulgaria 403 medical professionals participated: 133 physicians, (33%), 
184 nurses (45.7%) and 55 residents (13.6%), from five university hospitals in Sofia. This 
paper analyses the impact of teamwork and work demands on the levels of burnout of 
health professionals in these hospitals. We tested the relationship between work demands 
(organizational, physical, emotional, and cognitive) as well as teamwork within the 
department and between departmetns on the level of burnout (emotional exhaustion and 
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depersonalization) measured though the Masclach burnout scale. Our main hypothesis was 
that teamwork within and between departments will have a moderating effect on the 
relationship between work demands and burnout. Specifically, teamwork will have a 
buffering effect on burnout when the levels of work demands are high. The results show that 
this hypothesis was partially supported: teamwork within the clinic plays a protective role 
in respect to burnout at low levels of work demands. A full buffering effect of teamwork on 
depersonalization in evident only in the case of high organizational work demands. 
Teamwork between departments does not have a protective effect on levels of burnout of 
health professionals.  

Увод 

Работата в болници като медицински специалист е свързана с 
множество изисквания и отговорности. Лекарите, специализантите и 
сестрите често попадат в ситуации, които са силно емоционално 
ангажиращи. Тяхното работно всекидневие често включва сблъсък с 
физическа и емоционална болка, която преживяват пациентите и 
техните близки. Налице са също така когнитивни изисквания от типа 
на вземане на важни решения в условия на дефицит на време, справяне 
с конфликтни междуличностни отношения, физическо натоварване и 
трудности от логистичен и материален характер от типа на липса на 
консумативи и времеемки бюрократични процедури.  

Бърнаутът е състояние на физическо, умствено и 
емоционално изтощение, което се получава в резултат от 
прекомерен и твърде продължителен стрес (Schaufeli & Greenglass, 
2001). Предпоставки за това са високите изисквания на работата, 
работата с хора, недостатъчните ресурси. Според много изследвания 
медицинските специалисти са най-застрашени от развиването на 
бърнаут (Ненова и др., 2005; Ценова, 2005). Високи равнища на 
стрес и бърнаут сред медицинските специалисти са констатирани в 
различни изследвания, проведени в Северна Америка и Европа 
(Aiken et al, 2012; Soler et al, 2008). Преобладаваща част тези 
изследвания констатират силна зависимост между психичното 
благополучие и здравето на медицинските специалисти, от една 
страна, и способността им изпълняват ефективно трудовите си 
задължения (Firth-Cozens, 1995). Въпреки наличието на стрес обаче 
и трудностите при изпълнението на трудовите задължения, 
медицинските специалисти са изправени пред необходимостта да 
осигуряват качествени здравни грижи за пациентите. 
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Повече от две десетилетия в България протичат реформи, 
насочени към децентрализация на здравната система, установяване на 
частния сектор за медицински услуги, въвеждане на модела на общо 
практикуващите лекари в доболничната помощ с частично заплащане 
на потребителски такси, както и на държавно финансирани клинични 
пътеки (Carlson 1992; Cockerham, 1999; Balabanova & McKee, 2002a, 
2002b, 2004; Бекярова, 2008; Georgieva et al. 2009; Todorova 2011).  

Съществуващите изследвания в България установяват 
наличието на значима връзка между стреса сред медицинските 
специалисти, организационната култура и качеството на здравните 
грижи в болниците у нас (Зографова и Русинова 1992; Ценова, 2005, 
2009; Христов, 2005; Русинова и кол., 1998; Ненова и кол., 2005; 
Жильова и Русинова, 2009). Според резултатите от тези изследвания 
високите равнища на бърнаут и ниските равнища на удовлетвореност 
от работата, както и условията на работа и психичното благополучие 
на медицинските специалисти са силно корелирани (Найденова и 
Илиева 2008; Илиева и Найденова 2010). 

За да бъдат по-детайлно изследвани тези зависимости обаче, е 
необходимо провеждането на комплексно изследване относно връзката 
между организационната култура в болниците и бърнаута сред 
медицинските специалисти. Необходим е също така по-детайлен 
анализ на влиянието на организационните фактори и по-точно, на 
работата в екип сред лекарите и сестрите, върху стреса сред 
работещите в болничните заведения в страната и респективно, върху 
качеството на здравните грижи, които получават пациентите. 

Теоретичен модел на изследването 
За теоретична рамка на настоящото изследване е избран 

моделът на връзката между изискванията на работата и ресурсите (Job 
Demands-Resources Model). Според този модел, изискванията на 
работата са “онези физически, социални и организационни аспекти на 
работата, които изискват продължителни физически и ментални 
усилия и които следователно, са свързани с определени 
психологически и физиологични разходи: (Demerouti et al, 2001: 501). 
Изисквания на работата, които са налице в болниците, са например: 
липсата на време, физическото натоварване, работата на смени, 
контактите и взаимоотношенията с пациентите и техните близки.  
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Според модела „Изисквания на работата - ресурси“, когато тези 
изисквания са прекомерно завишени, психичното възстановяване става 
трудно постижимо, а понякога и невъзможно. В такъв случай се 
наблюдава стрес на работното място, който би могъл да доведе до 
развитие на нездравословни навици и поведения, а изпълнението на 
трудовите задължения би могло да се влоши ин/директно поради 
необходимостта от стратегическо пренастройване, напр. понижена 
концентрация и внимание, преумора, рискови поведение и пр.  

На основата на резултати от съществуващи изследвания в тази 
област, можем да очакваме, че изискванията в работата в болниците в 
България ще имат значимо влияние върху качеството на здравните 
грижи, предоставяни на пациентите по два начина: директно - чрез 
недостига на материални ресурси и консумативи, както и 
необходимостта за кратко време да бъдат прегледани прекалено много 
пациенти и пр.; индиректно – чрез влошаване на здравето, 
когнитивните и емоционалните ресурси на медицинските специалисти.  

Паралелно с изискванията, във всяка работа са налице също 
така и ресурси, които можем да определям като: „онези физически, 
психологически, социални и организационни аспекти на труда/ 
работата, които намаляват изискванията на работата и свързаните с 
нея разходи, и които също така подпомагат постигането на трудовите 
цели и стимулират личностния/ персоналния растеж и развитие“ 
(Demerouti et al, 2001: 501). Ресурсите могат да бъдат мислени като 
мотивационни бустери, които действат по два начина: вътрешен и 
външен. Някои автори посочват, че ресурсите могат да бъдат 
организационни (напр. обратната връзка при изпълнението на 
трудовите задачи, контролът върху работата, разнообразието в труда, 
подкрепата от страна на висшестоящите) и социални (напр. подкрепа 
от колеги и близки) (Richter and Hacker, 1998). Други автори 
подчертават ролята на личностните ресурси при справянето с 
повишените изисквания в работата (Xanthopoulou et al, 2006). Такива 
ресурси са например аз-ефективност (self-efficacy), основаващата се 
на принадлежността към организацията самооценка и оптимизъм. 
Други автори подчертават, че self-efficacy, оптимизмът, надеждата и 
гъвкавостта на личността са позитивни личностни ресурси, които 
имат мотивиращ ефект върху работещите и водят до по-високи 
постижения в работа (Sweetman and Luthans, 2010).  
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Фиг. 1. Концептуален модел на изследването 

Според модела „изисквания на работата - ресурси“ ресурсите на 
работата модерират влиянието на трудовите изисквания върху стреса/ 
натовареността при изпълнението на трудовите задачи. Може да се 
очаква, че ресурсите имат потенциала да редуцират влиянието на 
някои повишаващи стреса организационни характеристики, да 
променят възприятията/представите, предизвикани от стресорите, 
както и да намаляват негативните последствия за здравето, 
произтичащи от различни стресовите реакции (Bakker et al 2003; 
Bakker et al. 2004; Demerouti et al, 2001; Hakannen et al, 2006).  

Според този теоретичен модел също така може да се 
предположи, че положителното влияние на ресурсите, свързано с 
намаляване на негативния ефект на изискванията на работата и 
повишаване на мотивацията на работещите, ще бъде по-силно изразено 
в ситуации, в които изискванията на работата са по-високи. С други 
думи, в ситуация на прекалено високи изисквания на работата 
ресурсите на работата ще имат по-силно изразен буферен ефект. 

Цел и хипотези на изследването 
В настоящото изследване ще се фокусираме върху два ресурса 

на работата, които рядко са били обект на изследване в българския 
контекст: работата в екип в болничните отделения и работата в 
екип между отделенията в болницата. Анализът на тези специфични 
ресурси е важен, тъй като медицинските специалисти често работят в 
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екип (например в хирургията) и способността на тези екипи да се 
представят добре в ситуация на високи изисквания в работата е 
изключително важна за пациентите, тяхното здраве и в по-общ план, за 
качеството на медицинските грижи.  

На основата на избрания теоретичен модел ще изследваме 
наличието на буферен ефект на работата в екип във и между 
болничните отделения спрямо изискванията на работата и бърнаута 
(емоционалното изтощение и деперсонализацията) сред медицинските 
специалисти в няколко многопрофилни университетски болници в гр. 
София.  

В настоящото изследване като ресурси на работата са 
определени работата в екип в рамките на и между отделенията в 
болницата.  

Целта на нашето изследване е, да проверим дали работата в 
екип модерира влиянието на изискванията на работата върху стреса на 
работното място сред лекарите и сестрите. По-точно, ще проверим 
дали способността на ресурсите на работата да редуцират негативния 
ефект на изискванията върху бърнаута сред медицинските специалисти 
ще бъде по-голяма в ситуации, в които трудовите изисквания са много 
високи. Нашето предположение е, че при високите изисквания, 
свързани с изпълнението на трудовите задачи, добрата екипна работа 
ще смекчава негативното влияние на тези изисквания върху равнищата 
на стрес и бърнаут сред медицинските специалисти. 

В настоящото изследване формулираме следните работни 
хипотези: 

H1. Изискванията на работата са в положителна зависимост 
спрямо (а) емоционалното изтощение и (б) деперсонализацията сред 
медицинските специалисти. 

H2. Работата в екип в рамките на отделението и между 
отделенията в болницата са в негативна връзка с (а) емоционалното 
изтощение и (б) деперсонализацията сред медицинските специалисти. 

H3. Работата в екип в рамките на отделението и между 
отделенията в болницата модерира положителната връзка между 
изискванията на работа и емоционалното изтощение. По-точно, 
екипната работа има буферен ефект върху емоционалното изтощение в 
условия на високи изисквания на работата.  
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H4. Работата в екип в рамките на отделението и между 
отделенията в болницата модерира положителната връзка между 
изискванията на работа и деперсонализацията. По-точно, екипната 
работа има буферен ефект върху деперсонализацията в условия на 
високи изисквания на работата. 

Данни и методи за анализ 
За проверка на четирите хипотези са използвани данни от 

изследването ORCAB, което е реализирано в рамките на проекта 
“Подобряване на качеството и безопасността в болниците: връзка 
между организационна култура, бърнаут и качество на здравните 
грижи (ORCAB)”, финансиран по 7-ма РП на ЕК (Montgomery et al, 
2013) . Проектът се провежда в сътрудничество между девет 
европейски страни: Гърция, България, Турция, Португалия, Румъния, 
Хърватска, Македония, Ирландия и Великобритания6. От общо 9 
страни-участнички в проекта, в 7 е проведено количествено изследване 
по темата за стреса и бърнаута сред медицинските специалисти, 
работещи в многопрофилни университетски болници.  

Разрешение от Етична комисия за провеждане на изследването е 
взето от всички болници, а за целият проект разрешение е получено от 
Етичната комисия на Дружеството на психолозите в България. 
Въпросниците са изпратени на медицинските специалисти или по 
имейл, или са анкетирани на място. 

Броят на медицинските специалисти, участвали в изследването 
общо за цялата международна извадка е 2890. В България теренната 
работа по изследването е проведена в периода м. октомври, 2011 г. – м. 
април, 2012 г. В изследването са включени 5 университетски болници 
в гр. София. Медицинските специалисти, които са анкетирани у нас 
(лекари, специализанти, медицински сестри), са 403. Лекарите са 36% 
(N=133) от всички анкетирани; специализантите - 15% (N=55), а 
сестрите са 50% (N=184).  

Таб. 1. Описание на извадката – медицински специалисти 
(лекари, специализанти и мед. сестри) от 5 многопрофилни 
университетски болници в гр. София 
  

6 Водещата изследователска организация, реализирала проекта в България в периода 
2010-2014 г., е Научен център „Психология и здраве“. 
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  Лекар/специа-
лизант 

(36%; 15%) 
N=133/N=55 

Мед. сестра 
(50%) 
N=184 

Общо 
N=403 

Възраст 25-67 г. 
(средна = 40.5) 

22-68 г. 
(средна = 46.2) 

22-68 г. 
(средна = 43.3) 

Пол   Мъж 48% 3% 26% 
 Жена 52% 97% 74% 
Семеен статус   Женен/ в кохабитация 58.0% 54.9% 56.5% 
 Неженен(а) 34.5% 22.6% 28.7% 
 Разведен(а)/ овдовял(а) 7.5% 22.5% 14.7% 
Продължителност на 
трудовия стаж в 
болницата 

Средна = 9 г., 2 м. 
(1 месец - 43 

години) 

Средна =14 г., 6 м. 
(1 месец - 40 

yгодини) 

Средна = 11 г., 3 м. 
(1 месец - 43 

години) 

Скали и променливи 
Зависимата променлива в моделите, които включва по-

нататъшния анализ, е бърнаута сред медицинските специалисти. За 
измерването на емоционалното изтощение сред лекарире и сестрите е 
използвана скалата на К. Маслах (Maslach et al, 2001), като са взети 
двете суб-скали за емоционално изтощение и деперсонализация 
(Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey). 

Суб-скалата за емоционалното изтощение съдържа 9 айтема от 
типа на “Чувствам се емоционално уморен/а от работата си”. Суб-
скалата за деперсонализацията включва 5 айтема от типа на “Станах 
по-безчувствен/а към хората, откакто работя тази работа”. Отговорите 
на отделните айтеми са ранжирани от 0 (никога) до 6 (винаги). 
Надеждността на суб-скалата за емоционалното изтощение 
коефициентът α на Кронбах е 0.911, а за деперсонализацията той е 
0.829 за цялата извадка. 

Независимите променливи са изискванията на работата. За 
измерването на тези изисквания в болниците е използвана скалата 
„Hospital Experience Scale (HES)“. Тази скала е конструирана в рамките на 
проекта ORCAB (Montgomery et al 2011). HES измерва 4 аспекта на 
изискванията в работата: физически, организационни, емоционални и 
когнитивни.  

HES скалата е конструирана след анализ на резултатите от 
фокус групи, проведени сред медицински специалисти в болниците в 
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повечето от страните, участвали в проекта ORCAB. Въз основа на 
анализ на текстовият материал от фокус групите са формулирани 
съждения, отнасящи се до организационната култура в болниците. 
Съжденията са извлечени чрез контент-анализ и групиране по 
сходство, подобно на подхода, приложен от Van Veldhoven and 
Meijman (1994). Тези съждения са категоризирани в 4 типа изисквания 
на работата: физически, организационни, емоционални и когнитивни.  

Отговорите на съжденията, включени в тази скала, са ранжирани 
от 1 (никога) до 5 (винаги). Суб-скалата за физическите изисквания в 
работата съдържа 4 айтема от типа на “Трябва да работя много бързо” и 
има надеждност α = 0.705. Суб-скалата за организационните изисквания 
в работата съдържа 4 айтема от типа на “ Ролите в моето 
отделение/клиника не са ясни ” и има надеждност α = 0.768. Суб-скалата 
за емоционалните изисквания съдържа 5 айтема (напр. “ Налага се да се 
справям с вербално агресивни пациенти”) и има надеждност α = 0.648. 
Суб-скалата за когнитивните изисквания съдържа съждения от типа на “ 
Трябва да взимам решения в условия на липса на достатъчно време”. 
Коефициентът на тази суб-скала е по-нисък – α = 0.599. 

В настоящото изследване работата в екип се явява модератор на 
връзката между изискванията на работата и бърнаута сред лекарите и 
сестрите. За измерването на екипната работа е използвана скалата 
„Hospital Survey on Patient Safety Culture“, която също е конструирана 
за целите на изследването на основата на анализа на текстови 
материали от фокус групи. Тя включва две суб-скали: Първата от тях 
се отнася до работата в екип в отделенията. Тази скала включва 4 
айтема (α = 0.866), чиито отговори са измерени от 1 (напълно 
несъгласен) до 5 (напълно съгласен). Пример за съждения, които 
скалата включва са: “Когато има много работа, която трябва да се 
свърши бързо, ние работим заедно, за да успеем” или “В тази клиника 
хората се отнасят с уважение един към друг”. Участниците в 
изследването оценяват работата в екип в отделението, в което работят. 

Втората суб-скала се отнася до работа в екип между 
отделенията. Този конструкт е измерен с помощта на 4 съждения от 
типа на: “ Отделните клиники и отделения в болницата не са добре 
координирани помежду си”, “ Има добро сътрудничество между 
отделните звена в болницата, които трябва да работят заедно” и пр. 
Коефициентът на тази суб-скала е – α = 0.714 за цялата извадка. 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
126 

 Независимите променливи, които са включени в анализа, са 
възраст, пол, работна позиция в болницата (лекар/ специализант/ 
медицинска сестра). 

Резултати от изследването 
На фиг. 2 са представени средните стойности по скалата за 

Емоционалното изтощение и Деперсонализацията сред медицинските 
специалисти в страните, участващи в проекта ORCAB. Прави 
впечатление, че бърнаутът сред медицинските специалисти в България 
е висок в сравнение с нивата, отчетени в другите страни-участнички в 
изследването. Единствено Гърция и Турция имат по-високи средни 
стойности от тези в България.  

 

 
Фиг. 2. Средни стойности на бърнаут сред медицинските 

специалисти, участвали в изследването ORCAB 

По отношение на емоционалното изтощение всички разлики на 
средните стойности за България и останалите страни с изключение на 
Гърция са значими при p<0.05. При деперсонализацията сравненията 
между България и останалите страни показват, че липсват значими 
разлики спрямо Румъния, Хърватска и Португалия.  

 



Е. Димитрова, И. Тодорова – Влияние на работата в екип и изискванията на работа… 
127 

 
Фиг. 3. Средни стойности на физическите и организационните 

изисквания на работата сред медицинските специалисти,  
участвали в изследването ORCAB 

Организационните изисквания на работа са също високи в 
България в сравнение с останалите страни. Докато физическите, 
емоционалните и когнитивните изисквания задават средна позиция на 
българските лекари и сестри спрямо колегите им от другите страни, 
участвали в изследването. 

По отношение на физическите изисквания разликите между 
стойностите в България и тези Румъния, Португалия и Македония не са 
статистически значими, при останалите е налице значима разлика 
спрямо националните стойности при p <0.05. 

При сравнение на стойностите за България и останалите страни 
при организационните изисквания в работата всички разлики са 
статистически значими при p <0.05. 

При емоционалните изисквания са налице значими разлики 
между средните за България и тези за Гърция и Турция (p <0.05), а по 
отношение на когнитивните изисквания знаими разлики са налице при 
сравнение на националните данни с Гърция, Турция, Хърватска и 
Португалия. 
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Фиг. 4. Средни стойности на емоционалните и когнитивните 

изисквания на работата сред медицинските специалисти, участвали в 
изследването ORCAB 

 
Фиг. 5. Средни стойности на работата в екип в рамките на и между 

отделенията на болниците, участвали в изследването ORCAB  
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По отношение на работата в екип българските медицински 
специалисти заемат средни позиции в международното сравнение. 
Най-високи равнища на екипна работа са регистрирани в Македония, а 
най-ниски в Турция. 

При сравнение на стойностите за България и останалите страни 
по отношение на работата в екип в отделението разликите за значими 
между България, от една страна, и Турция и Гърция ( p<0.05). 

По отношение на работата в екип между отделенията разликите 
не са статистически значими единствено между България, Португалия 
и Хърватска. 

Резултати от линеен регресионен анализ. Анализ на 
модерацията 
За проверка на H1 & H2, използваме линейна регресия (SPSS v. 

21) чрез стъпково включване на променливите (метод Enter). На първа 
стъпка са включени контролните променливи (пол, възраст, работна 
позиция); на втора стъпка са включени изискванията на работата, а на 
трета стъпка – работата в екип във и между отделенията.  

Таб. 2. Бърнаут сред медицинските специалисти –  
резултати от линейна регресия  

  

Зависима променлива: 
Емоционално 
изтощение 

Зависима променлива: 
Деперсонализация 

Променливи: 
Стандарт. 

Коефициент 
(Beta) 

Значи- 
мост 

Стандарт. 
Коефициент 

(Beta) 
Значи- 
мост 

Константа -16.190 * -11.062 ** 
Възраст на Р. 0.093 * 0.039   
Мъж -0.114 ** -0.051   
Жена (реф.) 1   1   
Лекар/ специализант -0.063   0.040   
Сестра (реф.) 1       
Физически изисквания на работата 0.190 ** 0.080 *** 
Организационни изисквания на 
работата 0.172 ** 0.241 *** 
Емоционални изисквания на 
работата 0.161 ** 0.222   
Когнитивни изисквания на работата 0.046   0.042   
Работа в екип в отделението -0.149 ** -0.124 ** 
Работа в екип между отделенията 0.084 * 0.059   
*** : p<0.01 ** : 0.01<p<0.05 * : 0.05<p<0.10 
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* По отношение на хипотеза 1, според която: „Изискванията на 
работата са в положителна връзка с (а) емоционалното изтощение и (б) 
деперсонализацията сред медицинските специалисти“, резултатите 
показват, че тя частично се потвърждава, тъй като не всички типове 
изисквания на работата имат значим ефект върху равнищата на 
емоционално изтощение и деперсонализация.  

* По отношение на хипотеза 2, според която „Работата в екип в 
рамките на отделението и между отделенията в болницата са в негативна 
връзка с (а) емоционалното изтощение и (б) деперсонализацията сред 
медицинските специалисти“, резултатите от анализа показват, че 
високото ниво на екипна работа в отделението е свързано с по-ниски нива 
на емоционално изтощение и деперсонализация. Високите нива на екипна 
работа между отделенията в болницата обаче нямат статистически 
значимо влияние върху деперсонализацията, докато по отношение на 
емоционалното изтощение стойността на коефициента е на границата на 
статистически значимата разлика. Следователно хипотеза 2 частично се 
потвърждава.  

С цел проверка на H3 & H4 е проведен регресионен анализ с 
включена модерация (Baron and Kenny 1986: 1173–1182). 
Променливата-модератор е работата в екип в рамките на или работата 
в екип между отделенията.  

Модерацията представлява (линейна) регресия, в която е 
включена интеракция (произведение между стойностите на две 
променливи). Интеракцията позволява да се моделират нелинеен ефект 
на една от тях.  

В настоящия случай изследваме модерацията между работата в 
екип в и межди отделенията и изискванията на работата. За 
визуализация на значимите ефекти на модерация сме използвали 
програмата Interaction! (1.7) (Soper 2011). 

Буферен ефект – може да има значима модерация, без тя да 
представлява буферен ефект. За буферен ефект говорим тогава, когато 
протектиращата роля на дадения ресурс (в случая, работата в екип) се 
засилва при високи нива на стрес (а може да не се вижда при ниски 
нива на стрес). Този концептуален модел идва най-вече от работата в 
областта на социалната подкрепа като буфер на стреса, а работата в 
екип е вид социална подкрепа. Коен и Уилс напр. обясняват разликата 
между директия ефект на социалната подкрепа напр., т.е. има 
корелация, но не интеракция, и буферния ефект – има интеракция, но в 
посока на това, че високата социална подкрепа предпазва при висок 
стрес (Cohen and Wills 1985). 
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Фиг. 6. Модерация: емоционално изтощение сред медицинските 
специалисти (зависима променлива); предиктор – емоционални 

изисквания на работата и модератор – работа в екип в отделението 

Бележки: Статистически значима модерация (β=0.16, p<0.001); 
липса на буферен ефект. 

На следващата стъпка от анализа изследваме наличието или 
липсата на буферен ефект на екипната работата по отношение на 
влиянието на високите изисквания на работата върху бърнаута сред 
медицинските специалисти.  

Хипотеза 3 гласи, че работата в екип в рамките на отделението 
и между отделенията в болницата модерира положителната връзка 
между изискванията на работа и емоционалното изтощение. По-точно, 
екипната работа има буферен ефект върху емоционалното изтощение в 
условия на високи изисквания на работата. 

По отношение на хипотеза 3 резултатите от моделите показват, 
че е налице статистически значима модерация между емоционалните 
изисквания на работата и екипността в рамките на отделението 
(β=0.16, p<0.001). Тази модерация не потвърждава наличието на 
буферен ефект на работата в екип в отделението.  

Модерацията между физическите изисквания в работата и 
работата в екип в отделението също е значима (β = 0.59, p<0.001), но 
посоката на връзката също не потвърждава хипотезата за буферен ефект.  
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С други думи, протектираща роля на добрата екипност в 
работата е налице при ниски равнища на изисквания в работата, но при 
високи изисквания не е налице статистически значима разлика в 
емоционалното изтощение сред медицинските специалисти, които 
работят в условия на висока или ниска екипна работа. (Буферен ефект 
би бил на лице, ако наблюдаваме по-силна протекираща роля на 
екипността при изпълнението на трудовите задачи при високи нива на 
изискванията на работата.) 

 
Фиг. 7. Модерация: емоционално изтощение сред медицинските 

специалисти (зависима променлива); предиктор – организационни 
изисквания на работата и модератор – работа в екип в отделението 

Бележки: Статистически значима модерация (β= - 0.58, p<0.05). 
Буферен ефект – високите нива на екипна работа в отделението имат 
протектиращ ефект при високи организационни изисквания на работата. 

По отношение на 4-тата хипотеза, според която работата в екип 
в рамките на отделението и между отделенията в болницата модерира 
положителната връзка между изискванията на работа и 
деперсонализацията, т.е. екипната работа има буферен ефект върху 
деперсонализацията в условия на високи изисквания на работата, 
резултатите от анализа разкриват следните зависимости. Налице е 
статистически значима модерация между физическите изисквания на 
работата и работата в екип в отделението (β=0.18, p<0.05). Тази 
зависимост обаче не представлява буфериращ ефект. Протективна роля 
на високата екипна екипност в рамките на отделението се наблюдава 
при по-ниските нива на физически изисквания за изпълнението на 
трудовите задачи, докато при високите изисквания няма разлика в 
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нивата на деперсонализация между медицинските лица, работещи в 
условия на висока или ниска екипна работа.  

По-нататък анализът показва, че е налице статистически 
значима модерация между организационните изисквания на работата и 
работата в екип в болничното отделение (β= - 0.58, p <0.05), която е 
графично представена фиг. 7.  

Тази модерация представя буферен ефект на екипната работа по 
отношение на трудовите изисквания и бърнаута сред медицинските 
специалисти. Протектиращата роля на добрата екипна работа се 
проявява най-вече в условия на високи организационни изисквания в 
изследваните болници в България. 

Дискусия 
Главната цел на настоящото изследване бе да бъде анализирана 

по-задълбочено връзката между изискванията на работата и бърнаута 
сред медицинските специалисти в България, както и да очертае ролята 
на работата в екип като буфер между високите изисквания на работното 
място и стреса сред лекарите и сестрите в българските болници.  

По отношение на директното влияние на изискванията на 
работата и екипността на работното място върху бърнаута, настоящото 
изследване констатира следните зависимости. Високите изисквания на 
работата са свързани с високи равнища на бърнаут сред медицинските 
специалисти: по-точно, високите физически изисквания на работата са 
асоциирани със значимо нарастване на емоционалното изтощение. Те са 
най-силният предиктор на емоционалното изтощение. Органи-
зационните и емоционалните изисквания също са значими предиктори 
за деперсонализацията като част от синдрома „бърнаут“ сред 
медицинските специалисти в България.  

Екипната работа в рамките на отделението е в обратна връзка с 
емоционалното изтощение и деперсонализацията. Екипната работа 
между отделенията няма статистически значим ефект върху 
емоционалното изтощение и деперсонализацията сред лекарите и 
сестрите.  

Настоящият анализ установява следните зависимости по 
отношение на модериращата роля на работата в екип в болницата и 
бърнаута сред медицинските лица. Работата в екип между отделенията 
няма значим модериращ ефект върху връзката между изискванията на 
работата и професионалното изтощение сред лекарите и сестрите.  
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Работата в екип в отделението има значим модериращ ефект. Тя 
има протектиращ ефект при относително ниски равнища на физически, 
организационни и емоционални изисквания в работата. Значим 
буферен ефект на работата в екип в рамките на отделението е налице 
обаче при високи организационни изисквания: в ситуация на завишени 
организационни изисквания тя смекчава тяхното влияние върху 
деперсонализацията като част от синдрома „бърнаут“ сред 
медицинските специалисти. 

Заключение 
В заключение, резултатите от настоящото изследване показват, 

че психичното благополучие на работещите в многопрофилните 
болници в страната, в значителна степен е повлияно от изискванията 
на работата, която лекарите и медицинските сестри изпълняват.  

В практически план, интервенциите, имащи за цел да подобрят 
психичното благополучие на медицинските специалисти биха били по-
успешни, ако са насочени към организационните и емоционалните 
изисквания на работата, както и до известна степен, към подобряване 
на физическите изисквания. Имайки предвид и резултатите от анализа 
на работата в екипите, може да се препоръча тези интервенции да 
бъдат насочени към подобряване на взаимоотношенията в рамките на 
отделните екипи в болничните отделения.  

Този извод от настоящото изследване поставя нови 
изследователски въпроси, като напр. въпроса защо работата в екип 
между отделенията няма протектираща функция по отношение на 
бърнаута. Един от възможните отговори е, че ефектът на работата в 
екип в клиниките е особено видим заради това, че имаме хирургически 
отделения, а и може би говори за липсата на много 
интердисциплинарна подкрепа (между клиниките).  

От проведения анализ става ясно също така, че протектиращата 
роля на работата в екип в рамките на отделението е налице при 
относително ниски изисквания на работата. Когато изискванията на 
работата са високи, екипността в работата не увеличава своя 
протектиращ ефект, както би следвало да се очаква, ако тя е буфер 
между тези изисквания и стреса на работното място. Буферен ефект на 
работата в екип се наблюдава единствено по отношение на 
организационните изисквания.  
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Допълнителен въпрос, които този извод налага, е как да бъде 
засилена предпазващата роля на работата в екип в болничните 
отделения не само при ниски, но също така и при високи изисквания на 
работата, тъй като това значително би подобрило психичното 
благополучие на медицинските специалисти, а оттук и качеството на 
здравните грижи, които те предоставят на своите пациенти. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

В МБАЛ „СВ. ВРАЧ“ ЕООД ГР. САНДАНСКИ 
Лилия Перусанова - Павлова 

Преходът към пазарна икономика и извършваната реформа в системата на 
здравеопазването изисква да се прилага нов подход в управлението на здравните 
организации, който да е ориентиран към непрекъснато подобряване на качеството 
и повишаване на ефективността на здравните услуги, с цел удовлетворяване на 
нарастващите изисквания на пациентите, оцеляване и успешно развитие на 
лечебните заведения в условията на засилващата се конкурентна борба. Целта на 
настоящото изследване е да се направи анализ на сестринските грижи в МБАЛ 
«Свети Врач» ЕООД гр. Сандански и да се разкрият възможностите за 
подобряване качество на предлаганите здравни услуги на пациентите. Анкетирани 
са 100 лежащоболни пациента и 100 медицински сестри от болницата.  
Организацията на здравните грижи в болницата се определя като „донякъде” 
ефективна, поради което е необходимо е да бъде осъществена промяна в 
организацията на визитация в болницата, приема на пациенти и болничната 
хигиена. Пациентите определено не са много доволни от материалните условия, 
болничната хигиена и храненето в болницата. Необходимо е също да се подобри 
организацията за прием на пациенти и отношението на медицинските сестри. 

ОRGANIZATIONAL BEHAVIOR AND MANAGEMENT OF 
HUMAN RESOURCES IN HOSPITAL ST. VRACH, SANDANSKI 

Lilia Perusanova – Pavlova 
The transition to a market economy and reform the health care system requires a new 
approach in the management of healthcare organizations that is oriented to continuously 
improve the quality and increase the efficiency of health services to meet the growing 
demands of patients , survival and successful development of medical institutions in an 
increasingly competitive struggle. The purpose of this study was to analyze nursing in the 
hospital «St.Vrach» Sandanski and reveal opportunities for improving the quality of 
healthcare services offered to patients. Interviewed 100 hospitalized patients and 100 
nurses from the hospital. 
Organization of health care in hospital is defined as "somewhat" effective, it is therefore 
necessary to be implemented a change in the organization of rounds in the hospital, taking 
patients and hospital hygiene. Patients are definitely not very happy with the material 
conditions, hospital hygiene and nutrition at the hospital. It is also necessary to improve 
the organization of admission of patients and the attitude of nurses. 

Въведение: 
Преходът към пазарна икономика и извършваната реформа в 

системата на здравеопазването изисква да се прилага нов подход в 
управлението на здравните организации, който да е ориентиран към 
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непрекъснато подобряване на качеството и повишаване на 
ефективността на здравните услуги, с цел удовлетворяване на 
нарастващите изисквания на пациентите, оцеляване и успешно 
развитие на лечебните заведения в условията на засилващата се 
конкурентна борба. 

Една от съществените промени в системата на здравеопазването 
е предлагането на здравни услуги на пазарен принцип, където 
проблемът за качеството на здравната помощ е резултат от 
непрекъснатото повишаване изискванията на пациентите, засилващата 
се конкуренция между лечебните заведения, бързото развитие на 
научно-техническия процес и оскъдните ресурси на здравните 
заведения, което изисква най-рационалното им използване за оказване 
на висококачествена здравна помощ. 

Компонентите на високо качество включват: висока степен на 
професионализъм, ефективно използване на ресурсите, минимален 
риск за пациента, удовлетвореност и положително влияние върху 
здравето му. Чрез така предоставените им възможности за избор все 
повече и повече пациенти стават арбитри в този процес. Това определя 
необходимостта от организационно-управленски промени, свързани с 
повишаване на качеството на здравните услуги. 

Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на 
сестринските грижи в МБАЛ «Свети Врач» ЕООД гр. Сандански и да 
се разкрият възможностите за подобряване качество на предлаганите 
здравни услуги на пациентите. 

Методи: 
1. Документален метод – проучени са болнични програми и 

документи, касаещи организацията на дейността и качеството на 
здравните грижи (Правилник за вътрешния ред, истории на 
заболяването, информирано съгласие, технически фишове и др.). 

3. Социологически метод – анкета.   

3.1. Провеждане на пряка индивидуална анонимна анкета сред 
100 лежащоболни / подбрани по случаен принцип/ от различни 
отделения - за проучване на потребностите им и удовлетвореността от 
здравните услуги. (Приложение 1).   
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3.2. Провеждане на пряка индивидуална анонимна анкета сред 
100 медицинските сестри за проучване на мнението им за здравните 
услуги в болницата. (Приложение 2). 

4. Статистически метод.   
4.1. Дескриптивна статистика (честотно разпределение на 

отделните признаци, минимални, максимални, средно аритметично).   
4.2. Графично изобразяване на данните. 
Признаци на изследването:  

• хигиенно състояние на болницата;  
• отношението на медицинските сестри към болния;  
• зачитане правата на пациента, вземане на информирано съгласие;  
• мнение на потребителите(болните) за качеството на 

предлаганата здравна услуга. 

Структура на болницата: 
МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е многопрофилна болница за активно 

лечение с териториален обхват на дейността – населението и гостите 
на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в 
югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до 
Беласица и югозападните склонове на Пирин планина. 

Многопрофилна Болница за активно лечение “Свети врач” 
ЕООД се състои от четири функционално обособени структурни блока: 
Диагностично-консултативния блок се състои от:  

I. Приемно-консултативни кабинети 
1. Терапевтичен 
2. Неврологичен 
3. Педиатричен 
4. Кардиологичен 
5. Хирургичен 
6. Офталмологичен 
7. Гинекологичен 
8. Ортопедо-травматологичен 
9. Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий 
10. Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни 

продукти 

II. Лаборатории 
1. Клинична лаборатория 
2. Микробиологична лаборатория 
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III. Отделения без легла 
1. Образна диагностика (Рентген) 
2. Клинична патология 

Стационар 
Стационарът включва: 

I. Терапевтичен блок 
1. Кардиологично отделение 
2. Вътрешно Отделение 
3. Неврологично отделение 

II. Хирургично отделение 

III. Очно отделение 

IV. Ортопедо-травматологично отделение 

V. Акушеро-гинекологично отделение 

VI. Детско отделение 

VII. ОАИЛ 

VIII. Отделение за физиотерапия, рехабилитация и водолечение 

IX. Отделение по хемодиализа с 10 поста за Хемодиализа 
Звено “Операционни зали”, което разполага със 7 операционни 
зали, Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и 
инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил. 
Административно-стопански блок 
Административно-стопанския блок се състои от: 

1. Фирмено и административно ръководство 
2. Фирмено счетоводство, ТРЗ и каса 
3. Отдел “Информационно-статистическо, 

Административно-правно обслужване, Маркетинг и 
Анализ” 

4. Перилен комплекс 
5. Болнична кухня 
6. Парова централа 
7. Складово стопанство 
8. Автотранспорт 
9. Стерилизационна 
10. Болнична аптека 
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Болничната аптека е обособена структура в рамките на АСБ за 
снабдяване на болничните отделения и др. звена с необходимите 
медикаменти и консумативи. 

Учебен отдел 
1. Звено за практическо обучение на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” по специалностите: медицинска 
сестра, акушерка, рехабилитатор и медицински лаборант 

2. Звено за следдипломно обучение на лекари-магистри за 
придобиване на специалност по Кардиология, Образна 
диагностика и Хирургия 

3. Звено за административно обслужване 
4. Отделът развива учебната дейност, която е насочена към 

планирането, организирането на дейността по следдипломното 
обучение на специализанти и на лекарския и сестрински състав. 

Практическо обучение на медицинските сестри - Болницата е 
акредитирана за провеждането на практическо обучение (учебна практика 
и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление 
„Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” 
по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка”. 

Тематични курсове 
Дирекцията организира всяка година провеждането на близо 60 

тематични курса за продължаващо обучение на лекари и сестри. 
Курсовете са посещавани активно и предоставят възможност на 
участващите да се запознаят с високотехнологичните методи и 
методики, които се предлагат в болницата и които са уникални за 
страната. 

Отделът организира и оформя документално включването в 
курсове за следдипломно обучение на лекарите и медицинските 
специалисти в болницата за повишаване и поддържане на 
квалификацията. 

Резултати и осъждане 
Резултатите от анкетното проучване представят мнението на 

медицинските сестри относно създадената организация на грижите в 
болницата. От съществено значение за прилагането на адекватни 
управленски подходи е да се знае мнението на персонала и нагласите 
при планиране на определении промени.  
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Фиг.1 Разпределение на анкетираните според трудовия стаж 

От посочения трудов стаж на анкетираните става ясно, че в 
болницата няма назначавани специалисти по здравни грижи през 
последните 5 години. С трудов стаж над 10 години са 70,00% от 
анкетираните. Тези данни показват че в болницата работят 
квалифицирани медицинските сестри, които имат достатъчен 
професионален опит, но в същото време се очертава една тревожна 
тенденция, а именно, че липсват млади кадри, които да израстват и да 
се утвърждават в практиката.  

Таблица 2 Разпределение на анкетираните  
по образователна степен 

Отговори Отн. дял 
Всише магистър 0.00 
Висше бакалавър «здравни грижи» 7,00 
Всише бакалавър 15,00 
Полувисше 78,00 

От получените данни става ясно, че предобладаващата част от 
специалистите по здравни грижи – 78,00% притежават полувисше 
образование. Степен бакалавър по «Управление на здравните грижи» 
имат едва 7,00% от анкетираните, а бакалавърска степен от други 
специалности притежават 15,00%. Това се дължи на факта, че 
медицинските сестри, през последните години имаха възможност да 
учат и да награждат образованието си, но това не винаги отговаря на 
потребностите и на възможностите, които им се дават за 
професионална реализация.  
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В болницата няма специалисти по здравни грижи с магистърска 
степен, въпреки че повечето университети предлагат различни 
възможности. Това показва, преди всичко, липсата на мотивация или 
липса на възможности за професионална реализация в болницата. 

 

 
Фиг.2 Оценка на анкетираните за организацията  

на грижите в болницата 

Според анкетираните специалисти по здравни грижи, 
организацията на грижите в болницата е много добра – 65,00% и добра 
– 35,00%. Това показва, че организацията, която е създадена позволява 
на специалистите добре да се справят с грижите за пациентите, но явно 
има елементи и процеси, които трябва да бъдат променени. 

Таблица 2 Насоки в организацията на грижите,  
които трябва да бъдат променени 

Отговори Отн. дял 
Прием на пациента в отделението 25,00 
Болнична хигиена 25,00 
Болнично хранене 0,00 
Провеждане на визитация 30,00 
Извършване на назначените изследвания 20,00 
Извършване на назначеното лечение 0,00 

Според анкетираните необходимост от промяна на първо място 
има провеждането на визитация. Действително провеждането на 
ежедневната визитация има потребност от промяна. За да се провежда 
визитация, така както се провеждаше досега се отделяя изключително 
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много време от персонала. Съществено е променен начина за 
изписване на лекарства, начините за попълване на документация и 
участието на медицинската сестра в провежданите прегледи.   

Медицинските сестри трябва да отделят повече време за 
наблюдение на пациентите и за осъществяваве на грижи, докато 
организацията на визитация, изисква много време за подготовка за 
визитация, провеждане на визитация и извеждане на визитация.  

На второ място, анкетираните са посочили, че потребност от 
промяна има приемът на пациентите в болничните отделения и 
болничната хигиена. Приемът на пациента трябва да се осъществява 
максимално най-бързо и въпреки че има много документи, които трябва 
да се попълват, възможно е това да се осъществява при настаняването на 
пациента. Необходимо е да се използват възможностите на 
информационните системи за еднократно въвеждане на информацията и 
за използването й от други потребители, а не една и съща информация 
да се въвежда многократно и то да се записва на ръка.   

Болничната хигиена до голяма степен се определя от условията, 
които са осигурени за персонала и пациентите. В болницата са 
извършени ремонтни дейности, но не на всички отделения. Болничната 
среда не трябва да бъде рискова за пациентите и трябва да гарантира 
защита от вътреболнични инфекции.  

 

 
Фиг.3. Ефективност на организацията на грижите в болницата 
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Ефективността е съществен показател за оцеляването и 
развитието на дадена институция. Когато една структура е губеща, тя 
не може да просъществува дълго време. Условията на здравното 
осигуряване поставиха пред лечебните заведения нови и съществени 
условия, едно от които е ефективността.  

По-голямата част от анкетираните считат, че организацията на 
грижите в болницата е преди всичко донякъде ефективна. Ето защо е 
необходимо да се направят промени, които да са адекватни на новите 
условия при които трябва да се осъществяват здравните грижи за 
пациентите. Болничните услуги са скъпо струващи, защото се 
използват скъпи медицинска апаратура и консумативи, а също така 
трудът на медицинските специалисти е високо квалифициран и 
професионален.  

 

 
Фиг.4. Възможности за определяне на натовареността  

на медицинските сестри 

Близо половината от анкетираните – 60,00% са на мнение, че 
сега съществуващата организация позволява напълно да се измери 
натовареността на медицинските сестри, но и 40,00% са на мнение, че 
това е възможно само донякъде. Ето защо е необходимо да се направят 
сериозни промени, които действително да показват какво извършва 
всяка една медицинска сестра на работното си място за определено 
работно време.  
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Фигура 5. Възможности за реално отчитане на извършените 

дейности от медицинските сестри 

Интересни са резултатите, получени относно възможностите за 
реално отчитане на извършваните от медицинските сестри дейности. 
За 55,00% това е напълно възможно, а за 45,00% не е възможно да бъде 
осъществено. Тези различия идват от факта, че в определении 
отделения организацията на грижите позволява дейностите да се 
отчитат реално, но в същото време има и много други, в които това не 
е възможно да бъде осъществено.  

 

 
Фигура 6. Възможности за документиране  

на сестринските дейности и грижи  
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Подобни са отговорите и на въпроса за съществуването на 
възможности за документиране на сестринските дейности и грижи. Тук 
преобладаващи са негативните отговори – 55,00% са отговорили с 
«не». Всеобщо е мнението, че документацията в здравеопазването все 
повече се увеличава като количество и обем. Ако трябва да направим 
по-подробен анализ ще видим, че специализирани сестрински 
документи, в които да се отразяват извършените за пациента грижи, 
както и информация за болничния престой на пациента и 24 часовото 
наблюдение от страна на медицинските сестри, не съществува. Този 
труд на медицинските сестри не се документира и съответно не може 
да се регламентира.  

Таблица 3 Предпочитания на анкетираните за начина на 
заплащане 

Отговори Отн. дял 
Почасово заплащане 48,00 
Заплащане по трудов договор /както е досега/ 0,00 
Заплащане за извършване на определени дейности 52.00 
Други договорни отношения 0,00 

Много интересни резултати са получени по отношение на 
предпочитанията на анкетираните за начините на заплащане на техния 
труд. На първо място – 52,00%, предлагат заплащането да се 
осъществява на основата на извършени дейности и грижи. Създаването 
на една такава организация няма да е лесно, но тя ще позволи най-
обективното заплащане на сестринския труд. На второ място – 48,00% 
предлагат почасовото заплащане. Това е практика за заплащане труда 
на медицинските сестри и много други специалисти, които работят в 
сферата на здравните грижи. Почасовото заплащане ще позволи да се 
оползотворява работното време и всеки ще получава възнаграждение 
само за това, което е изработил, а не за смяна или дежурство през което 
не се знае какво е правил.  

Анкетираните определено отхвърлят вариантите за договорни 
заплащания, защото по този начин им се поставят задачи, които не 
отговарят на техните професионални компетенции или извършват 
дейности за които не получават допълнително заплащане. 
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Фигура 7. Осигуряване на обучение и развитие на персонала 

Получените резултати по отношение на възможностите за 
обучение и развитие на специалистите по здравни грижи в болницата, 
показват, че такава организация е съдадена и тя функционира. 
Медицинските сестри посещават курсове за следдипломна квалификация 

 

Фигура 8. Наличие на организация за отчитане  
на резултатите от грижите 
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Според преобладаващата част от анкетираните, в болницата 
има създадена организация за отчитане на резултатите от грижите. 
Близо ¼ от анкетираните обаче отговарят негативно, което означава, 
че не съществува такава организация. Навярно спецификата на 
организация в различните отделения има различни възможности за 
отчитане на резултатите от дейността на специалистите по здравни 
грижи в болницата. 

3.Удовлетвореност на пациентите от качеството на грижите 
в болницата 
Анкетното проучване на пациентите е насочено към получаване 

на информация относно удовлетвореността на пациентите от 
предлаганите в болницата услуги – прием на пациента, болнична 
хигиена, болнично хранене, материални условия и други. 

Таблица 4. Начини за информиране на пациентите относно 
болничните услуги 

Отговори Отн. дял 
Общопрактикуващ лекар,  
лекар-специалист 

82,00 

Близки и познати 18,00 

От получените резултати става ясно, че пацентите са насочени 
за лечение в болницата от общопрактикуващите лекари от от 
медицинските специалисти. Връзката между болничната и 
доболничната помощ е важна и от съществено значение за правилното 
насочване на пациентите.  

Може би е необходимо провеждането на по-широка рекламна 
кампания и по-широко информиране на обществеността относно 
дейностите, извършвани в болницата.  

Таблица 5 Удовлетвореност на пациентите от приема в 
болницата 

Отговори Отн. дял 
Да, доволен съм 35,00 
Да, донякъде 45,00 
Не, не съм доволен 25,00 

Пациентите са преди всичко донякъде доволни от начина, по 
който са приети за лечение в болничните отделения. Организацията на 
приема на пациенти в болничните отделения е от съществено значение за 
пациентите, защото когато трябва да чакат дълго за прием, когато не им 
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се дава информация относно предстоящото лечение, те се тревожат още 
повече за състоянието си и приемат с недоверие предлаганите услуги.  

Таблица 6 Удовлетвореност на пациентите от отношението  
на медицинските сестри 

Отговори Отн. дял 
Много съм доволен 35,00 
Доволен 60,00 
Недоволен 5,00 

Преобладаващото мнение на пациентите свързано с 
отношението на медицинските сестри е това, че са само доволни – 
60,00%. Има и известна част – 5,00%, които са недоволни. Тези 
резултати показват, че е необходимо да се работи за обучението и 
развитието на уменията на медицинските сестри за професионално 
общуване и коммуникация с пациентите. Отношението към пациента е 
един от основните показатели за привличане и задържане на пациенти 
в пазарните условия на развитие на здравеопазването.  

Таблица 7. Удовлетвореност на пациентите  
от хигиената в болницата 

Отговори Отн. дял 
Да, доволен съм 55,00 
Да, донякъде 35,00 
Не съм доволен 10,00 

Може да се каже, че само половината от пациентите са доволни 
от хигиената в болницата. Има и не малко пациенти, които посочват, 
че не са доволни. Хигиенното състояние на болничното заведение е 
първият фактор за предпазване на пациентите и персонала от 
вътреболнични инфекции.  

Таблица 8 Информираност на пациентите относно грижите  
и манипулациите 

Отговори Отн. дял 
Да, напълно 78,00 
Да, донякъде 22,00 
Не съм информиран 0,00 

Пациентите като цяло са доволни от информацията която 
получават от медицинските сестри, когато им се извършват определении 
манипулации или грижи. Това е важно условие, защото информираността 
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на пациента, позволява той да бъде по-отговорен и активен участник в 
процесса на осъществяване на лекарските назначения.  

От етична гледна точка, също е важно пациентът да има пълна 
информация за всяка медицинска интервенция, защото негово е 
правото да се съгласява или да отказва предстоящите процедури и 
манипулации. Правата на пациента са водещи при вземането на 
решения и затова той трябва да бъде ясно и точно информиран, а не 
подвеждат с информацията. 

Таблица 9. Удовлетвореност на пацинтите от материалните 
условия в болницата 

Отговори Отн. дял 
Много съм доволен 40,00 
Доволен 45,00 
Недоволен 15,00 

По-малко от половината пациенти са доволни от материалните 
условия в болницата, а не малко са и недоволните – 15,00%.  

Таблица 10. Удовлетвореност на пациентите от организацията на 
храненето в болницата 

Отговори Отн. дял 
Много съм доволен 0,00 
Доволен 75,00 
Недоволен 25,00 

Резултатите показват, че няма пациенти, които да са много 
доволни от болничното хрананене. Дори ¼ от анкетираните посочват, 
че са недоволни. 

ИЗВОДИ 
Структурата и организацията на здравните грижи в МБАЛ „ 

Свети Врач” – гр. Сандански позволяват осъществяването на 
качествени грижи за пациентите, потърсили болнична помощ. 

Медицинските сестри в болницата са с трудов стаж над 10 
години в болницата и са предимно с полувисше образование, като 
липсват такива с магистърска степен. Необходимо е те да бъдат 
мотивирани за повишаване на професионалната квалификация и да се 
обучават за подобряване на комуникацията с пациента. 

Организацията на здравните грижи в болницата се определя 
като „донякъде” ефективна, поради което е необходимо е да бъде 
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осъществена промяна в организацията на визитация в болницата, 
приема на пациенти и болничната хигиена.  

Медицинските сестри предпочитат заплащането на труда им да 
се осъществява на основата на извършените дейности или почасово, а 
не на основата на трудови договори. 

Съществуващата организация е необходимо да бъде променена 
за да може да се отчитат натовареността на сестринския персонал, да 
се документират извършените дейности, както и да се представят 
получените резултати. 

Пациентите определено не са много доволни от материалните 
условия, болничната хигиена и храненето в болницата. Необходимо е 
също да се подобри организацията за прием на пациенти и 
отношението на медицинските сестри. 

Лилия Перусанова - Павлова 

Асистент в Медицински факултет,  
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

1407 София, България, ул. Козяк № 1, 
e-mail liliperusanova@abv.bg 
tel. 0878 905 539  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АНКЕТНА КАРТА 

Уважаеми колеги, молим за Вашето участие в анкетно 
проучване, което има за цел да се проучи качеството на медицинските 
грижи в болницата.   

Заградете с кръгче,чертичка, точка или х избраният от Вас 
отговор, които най-точно отразява Вашата мнение.  

Вашата анонимност е гарантирана!  
Благодарим Ви за оказаното съдействие! 

1. Посочете Вашата възраст.......................... 
2. Какъв трудов стаж имате. 

Над 10 год. 
От 5 до 10 год. 
От 1 до 5 год. 

3. Какво е Вашето образование. 
Висше магистър 
Висше бакалавър „здравни грижи” 
Висше бакалавър 
Полувисше 

4. Считате ли, че качеството на здравните грижи е основна задача 
в болницата 

Важна задача 
Една от задачите 
Основна задача 
Не  

5. Кое според Вас има най-голямо значение за удовлетвореността 
на пациентите 

Добри битови условия 
Добрата организация на работа 
Добро отношение на персонала 
Качеството на медицинското обслужване 

6. Според Вас, трябва ли да бъде разработена програма за 
повишаване на качеството на здравните услуги? 

Не 
Може би  
Да 

7. Подготовката която имате е напълно достатъчна за 
извършването на качествени медицински грижи. 

Не съм съгласен 
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По-скоро не съм съгласен 
Колкото съм съгласен, толкова и не 
По-скоро съм съгласен 
Напълно съм съгласен 

8. Въведените в Болницата Протоколи за здравни грижи 
осигуряват осъществяването на качествени сестрински грижи. 

Не съм съгласен 
По-скоро не съм съгласен 
Колкото съм съгласен, толкова и не 
По-скоро съм съгласен 
Напълно съм съгласен 

9. Съществуващата в болницата сестринска документация 
отразява всички дейности на медицинските сестри. 

Не съм съгласен 
По-скоро не съм съгласен 
Колкото съм съгласен, толкова и не 
По-скоро съм съгласен 
Напълно съм съгласен 

10. Какво според Вас е необходимо, за да бъде по-добро качеството 
на обслужване в здравното заведение? 

Съвременна апаратура за диагностика и лечение 
Съвременна материална база 
По-голям брой медицински персонал 
По-голямо внимание от страна на персонала към пациентите 

11. Как според Вас ще се повиши качеството на здравните услуги в 
болницата? 

Непрекъснато обучение 
Въвеждане на критерии за оценка на работата 
Въвеждане на стандарти за качество 
Проучване степента на удовлетвореност на пациентите и анализ на 

резултатите 
Увеличаване на медицинските консумативи 

12. Какво би Ви мотивирало да повишавате качеството на 
здравните грижи към пациента? 

По-високо заплащане 
Безсрочен трудов договор 
Възможност за професионално развитие 
Участие в курсове за следдипломна квалификация 
Морално удовлетворение и признание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АНКЕТНА КАРТА 

Уважаеми пациенти, молим Ви за участие в анкетно проучване 
за Вашата удовлетвореност от здравните грижи в болницата.   

Заградете с кръгче,чертичка, точка или х избраният от Вас 
отговор, които най-точно отразява Вашата удовлетвореност от 
здравните грижи в отделението.  

Вашата анонимност е гарантирана!  
Благодарим Ви за оказаното съдействие! 

1. На каква възраст сте? 
До 30год. 
До 40 год. 
До 50 год. 
До 60 год. 
Над 61 год. 

2. Какъв е полът Ви? 
Мъж 
Жена 

3. Какво образование имате? 
Висше 
Средно 
Основно 

4. От кого получихте информация за болницата? 
ОПЛ 
близки и познати 

5. Удовлетворен ли сте от организацията на приемане в 
болницата? 

да, удовлетворен съм 
да, донякъде 
не, не съм удовлетворен 

6. Доволен ли сте от проявеното отношение на персонала към 
Вас? 

Много доволен 
Доволен 
Недоволен 

7. Каква е Вашата оценка на хигиената в отделението? 
"много добра" 
"добра" 
лоша 
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8. Доволен ли сте от информацията, която получихте преди 
операцията? 

Да, напълно 
Да, донякъде 
Не 

9. Доволен ли сте от материалните условия в болницата? 
Много доволен 
Доволен 
Недоволен 

10. Подредете по важност, изброените по-долу показатели за 
болнично обслужване? 

Хуманност и внимание 
Квалификация на персонала 
Цена на лечението 
Битови условия 

11. Доволен ли сте от организацията на храненето в болницата? 
Много доволен 
Доволен 
Недоволен 

12. Доволен ли сте от положените грижи след операцията ? 
Много доволен 
Доволен 
Недоволен 

13. Удовлетворен ли сте от получените препоръки и документация 
при изписването? 

Удовлетворен 
Неудовлетворен 
Не съм получил никакви препоръки 

14. Осъществени ли са Вашите очаквания по отношение на 
болничното лечение като цяло? 

Напълно 
Да, в известна степен 
Не 

15. Считате ли, че трябва да се подобри качеството на обслужване 
в болницата? 

Да 
Не 

16. Ако Ви се наложи бихте ли дошли отново да се лекувате в тази 
болница? 

Да 
Не 



 

 BETTER QUALITY OF LIFE DOES NOT IMPLY HIGH SPIRITS:  

A COMPARISON OF THE SUBJECTIVE FEELING OF 
WELLBEING AND STRESS RESILIENCE IN THE MEXICAN, 

RUSSIAN AND SWISS GENERAL POPULATION 
Dr. Svetlana Haslavsky Madsen 

The interaction between resilience and wellbeing is not very well understood, and no 
systematic cross-cultural research addressed this relationship in the literature. The 
presented cross-sectional survey study aimed at revealing culture-specific differences and 
similarities in the levels of resilience and wellbeing in Mexico, Russia and Switzerland. In 
total 1170 (390 per group) persons participated in the online survey,  
Parametric and non-parametric tests were used to compare resilience and wellbeing 
scores. Correlational analysis as well as multiple and ordinal regression assessed 
relationships between resilience and wellbeing (sub)scales and their predictors.  
Mexico, Russia and Switzerland showed higher resilience (80.97±10.042, 66.04+/-16.493, 
70.62±68.01 SD, respectively) than wellbeing (72.55±12.957, 63.61±15.244, 67.88±14.116 
SD, respectively). There was a statistically significant difference in resilience scores 
between different countries, F(2, 1167)=142.026, p<0.0005; partial Eta sq. Pillai’s 
Trace=.196. Likewise, there was a statistically significant difference in wellbeing scores 
between countries, F(2, 1167)=41.859, p<0.0005; partial Eta sq. Pillai’s Trace=.067.  
High levels of anxiety were found in all the three populations. Russia showed high levels of 
anxiety and depression with low levels of social support, hope and optimism. Switzerland 
demonstrated significantly low levels of resilience, wellbeing, vitality and hope, combined 
with a high level of anxiety. In Mexico, a low level of depression, and high levels of 
resilience, wellbeing, optimism, self-esteem, self-confidence and social support were 
observed. Regression analysis showed that country, age, marital status, and gender may 
predict levels of resilience and wellbeing, and correlation tests revealed similar 
relationships between resilience and wellbeing in all the studied populations.  
Mexico, despite its political and economic instability, demonstrated very high levels of 
resilience and wellbeing. Russia showed low average scores. Switzerland demonstrated low 
scores despite social and economic security. Possible mechanisms are discussed.  

1. Background and introduction 
In accordance with the biopsychosocial model (Armitage, 2000), the 
subjective feeling of wellbeing and stress resilience may serve as fair 
indicators of one’s internal resources and overall psychological health 
considered from a holistic point of view (Lopez, 2010; Sarafino, 2011). 
Resilience, which can be defined as the ability to resist stress as well as 
maintain and regain psychological wellbeing (Ryff, Friedman, Fuller-Rowell 
et al., 2012), is often considered on the individual level in light of individual 
differences (Benetti, 2006; Besharat, 2010). There is however a growing pool 
of research with regards to resilience of different population groups (Connor, 
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2006; Du Plessis Van Breda, 2001; Jorgensen, 2008). Still, a very small 
number of existing research reports refers to resilience levels of the general 
population as a whole, most of the resilience research being focused on 
particular patient or minority groups instead (Arastaman and Balci, 2013; 
Bhugra, 2001). Even less data exists with regards to comparing average 
resilience across different cultures (Clauss-Ehlers, 2008). The presented 
research aims, therefore, at closing this research gap and comparing resilience 
and wellbeing levels of the general population across various cultural 
environments. 

Despite cultural and socioeconomic differences, significant rates of stress-
related disorders, depression and anxiety above all, are being observed all 
around the world; the etiology of stress reactions may however differ 
significantly in different locations. Stress, and the resulting lower 
psychosocial wellbeing subjectively perceived by individuals, may occur due 
to a broad variety of reasons, which include personal, developmental, 
socioeconomic and cultural aspects (Fleming, 2008: Friborg, 2005; IFRC, 
2012; Schwartz, 1989; Werlieb, 1989). Resilience, psychological wellbeing 
and social support are often negatively affected by poverty, unemployment, 
social powerlessness, inequality, high level of criminality and injustice; 
however the exact relationship between those factors differ considerably 
across cultures (FITT, 2011; Gabalda, 2013; Yurevich, 2009; Vetter, 2006). 
Similarly, high levels of resilience are being expected to coincide with high 
levels of wellbeing, however in reality this relationship is complex and 
depends on many social and psychological factors (Ball, 2010; Davidson, 
2012). For instance, wellbeing and happiness indexes seem to be 
paradoxically high in economically disadvantaged regions such as Mexico, 
whereas expectably low in the socio-economically unstable Russia and 
expectably high in the wealthy Switzerland (WVS, 2007). Resilience, on the 
other hand, seems to be intact in Mexico, whereas no research was performed 
so far to assess levels of resilience in Switzerland and Russia (INEGI, 2012). 
In this light, the current research aimed at investigating culture-specific 
mechanisms of psychological wellbeing and resilience serving a basis for 
psychological health of any nation.  

This study intended to compare levels of resilience and wellbeing in several 
culturally and geographically remote regions exhibiting various levels of 
stress-related disorders, available social support, and perceived happiness. 
Three regions, namely Mexico, Russia and Switzerland, were chosen for this 
purpose since, even though all of them demonstrate significant levels of 
clinical exhibitions of stress-related illnesses (e.g. 6%, 40% and 8% of people 
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with depression, respectively; World Depression Statistics, 2012), they 
represent very different cultural, historical and socioeconomic environments 
thus may relate to different and distinct etiologies as well as require 
culturally-adapted diagnostic and treatment methods (Sviadosh. 1997; 
Tschuschke. 2009; Tsygankov, 2011). Particularly, markedly different levels 
of the amounts of people affected by stress-related disorders as well as of the 
population’s subjective wellbeing index are being noticed in Mexico 
compared to Russia (6% vs.40% of clinically depressed, and 8.5 vs. 3 on the 
life satisfaction Likert scale of 1 to 10, respectively; OECD Better Life Index, 
2014; World Depression Statistics, 2012). On the other hand, the aversiveness 
of the external environment, particularly in the sense of the observed 
socioeconomic instability and the resulting stress, may be considered similar 
in both locations, exhibiting however more negative effects in Mexico as e.g. 
life safety and the extent of poverty are concerned. For instance, the Mexican 
general population reported a complete lack of life safety whereas Russia 
reflected a fairly high safety standard in a recent OECD index (OECD Better 
Life Index, 2014), with Russia demonstrating a higher average salary level 
(ILO, 2009). Nevertheless, Mexico reported much higher population 
wellbeing level compared to Russia. Different personal and social priorities as 
well as stress reactivity patterns and coping techniques may be responsible for 
such a difference of the subjective feeling of wellbeing between the two 
countries (Schneider, 2014). Particularly, different levels of the psychological 
stress resilience in these two countries may lead to differences in the 
perception of wellbeing and happiness, even with comparable levels of 
psychosocial stress.  

Switzerland, on the other hand, represents a paradox of a significant amount 
of stress-related disorders in the presence of high happiness and social 
security levels, the life satisfaction index reaching its maximum values in this 
region according to a recent OECD report (OECD Better Life Index, 2014). 
I.e., the maximum life satisfaction corresponds to 8% of clinically depressed 
in Switzerland. One also needs to note that the approximation of depression 
rate in Switzerland is argued to be significantly higher in reality due to mental 
illness stigma and people mostly not seeking medical help for psychological 
difficulties (World Depression Statistics, 2012). This dilemma of the highest 
life satisfaction level being combined with significant levels of depression 
and anxiety, and a growing number of mental illnesses in general in the Swiss 
population has never been resolved. Though, it is important to emphasize that 
life satisfaction questionnaires are often focused rather on wealth than health 
aspects of wellbeing, particularly mental health aspects are often neglected or 
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not properly introduced (Kapteyn, 2009). Wellbeing and resilience have never 
been measured in the Swiss population, being automatically presumed to be 
very high solely based on high life satisfaction and average salary reports; this 
assumption can, however, be erroneous. One of the present study’s aims was 
to measure the actual level of wellbeing and resilience in the Swiss 
population.  

The difference between exhibitions of stress-related disorders and tendencies 
in the three regions does not seem to directly depend on the external 
socioeconomic situation, and may represent a certain correlation between the 
subjective wellbeing and resilience levels, the latter being a multifaceted 
variable depending on various sociocultural and personal characteristics. This 
can also occur due to differences in stress resilience across these regions. 
Furthermore, the discrepancy between reported levels of wellbeing and 
frequencies of occurrence of psychological disorders in Switzerland may also 
reflect the fact that most wellbeing indexes are rather focused on objective 
(e.g. financial) than subjective (e.g. psychological) wellbeing measures 
(Diener, 2013).  

By comparing resilience and wellbeing levels in different cultural 
environments, one may get insight into mechanisms of culturally-bound stress 
adaptation. Furthermore, amount of patients (e.g., clinically depressed) is 
often referred to in country statistics as well as in scientific reports, not 
however the averaged level of anxiety and depression across the general 
population which could be a good way of characterizing the environment, 
particularly its level of stress. For that purpose, this work considered both the 
amount of people demonstrating low levels of resilience and wellbeing as 
well as high levels of depression and anxiety, and also averaged levels of 
resilience, wellbeing, anxiety and depression observed in population samples 
of each country. To clarify possible causes and correlates of higher or lower 
wellbeing, not only resilience and wellbeing measures themselves, but such 
potential factors as perceived available social support, vitality, general health 
perception, optimism, hope, self-esteem, self-confidence and self-control 
were taken into consideration. Finally, clarifying the levels of as well as the 
relationship between resilience and wellbeing in different cultural settings is 
important for developing new psychological therapies in light of the person-
environment interaction, in accordance with the biopsychosocial model 
(Armitage, 2000). In the present research, the main aim was to measure and 
compare resilience and wellbeing at different geographical locations, in order 
to shed light on stress coping and resilience on the population level. The 
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present work, therefore, serves as a foundation for future transcultural 
research and development of culture-aware psychotherapeutic tools. 

2. Research Method 
2.1. Study design 
A quantitative cross-sectional internet survey design was chosen for this 
work as it allows for gathering information in different locations 
simultaneously, and gives a possibility for performing within- and between-
groups comparisons and correlations. The survey was programmed in three 
languaged (Latin Spanish, Russian and Swiss German) using the LIME 
open-source software package, based on culturally adapted versions of the 
CD-RISC resilience and PGWBI wellbeing questionnaires (Dupuy, 1977; 
Connor, 2003).  

2.2. Research questions 
In this study, the following research questions were addressed:  
1. What are similarities and differences between the levels of wellbeing 

and resilience in the general population of Mexico, Russia, and 
Switzerland?  

2. To which extent wellbeing and resilience levels are correlated in 
different cultural environments? 

3. Can cultural environment, gender, age, cohabiting, depressive mood and 
anxiety predict the level of resilience? 

4. Can cultural environment, gender, age, cohabiting, depressive mood and 
anxiety predict the level of wellbeing? 

5. Can the observed level of resilience predict the level of wellbeing, and 
vice versa? 

2.3. Data collection procedure  
Study advertisements in local languages were placed on various web sites to 
attract participants. On selected local web sites (including forums and social 
nets), a potential participant was presented a study description followed by 
an informed consent form together with a link to the online survey. When 
following the survey link, one was reminded of the essential study 
information and anonymity and confidentiality of this research, and the 
participant was clearly let know that this research is absolutely voluntary 
and can be interrupted any time. All the information was given in the local 
language, i.e. in Latin Spanish, Russian or Swiss German, respectively. 
When and in case the study information was read and the terms accepted, 
the main body of the survey would appear, in the same language used in the 
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advertisement. First demographic information was collected, relating 
gender, age, language spoken at home, as well as countries of birth and 
current residence; this required approximately 1-2 min. of subject’s time. 
Rather than asking open questions about age or country of birth/residence, 
preset answer options (such as age intervals and selected countries) were 
provided, with an option of entering free text in case neither of provided 
alternatives would match participant’s answers. The main body of the 
survey consisted of two parts, one measuring resilience and another 
psychological wellbeing. The whole questionnaire consisted of 54 
questions, which allowed participants to complete the study in around 10-15 
minutes with the rate of 10-15 sec. per question.  

2.4. Sampling and participant recruitment 
Electronic advertisements were put on the Internet to allow participant 
recruitment. The study was advertised on the student and community sites in 
appropriate sections. 1230 people were randomly selected for participating 
in the survey, from which only 1170 participants occurred to be living in 
their own native country (Mexico, Russia or Switzerland) whereas 60 
people were classed as migrants and as such discarded from the sample. 
Participants who passed the criterion of matching native country, current 
residence and native language constituted altogether1170 participants, with 
three equal samples of 390 persons per cultural group. Given the size of the 
respective populations (4’200’000 persons in Rostov-on-Don Region of the 
Russian Federation, 5’200’000 in German-speaking Switzerland, and 
8’850’000 in Mexico city of Mexico), the minimum representative sample 
size was approximated to be 385 persons per group with 95% confidence 
interval (power analysis was performed with help of the G*Power software). 
Children and teenagers of less than 18 y.o. of age were excluded on the 
stage of data acquisition. On the stage of data analysis, participant data were 
excluded only if the current place of residence did not match the country of 
birth. I. e., immigrants were not taken into the sample as they represent 
another group and, as such, would have different tendencies in resilience 
and wellbeing compared to the main population. Even though no further 
exclusion/inclusion criteria were applied, due to recruitment methodology 
the samples in all the three countries have included exclusively people with 
higher education (i.e., BSc degree at a minimum). 
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2.5. Instruments 
2.5.1. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
The Connor-Davidson Resilience Scale (Connor, 2003) was chosen for its 
focus on one’s general ability for stress coping and recovery, instead of 
concentrating on selected resilience aspects such as personality 
characteristics, personal motivation or social support. Moreover, the scale is 
concise thus can be easily applied in the framework of an online survey; on 
the other hand, it is detailed and informative and, above all, is clinically and 
culturally validated on various populations and in different languages across 
the globe (Aroian, 2000; Jorgensen, 2008; Manzano-Garcia, 2013; Singh, 
2010; Yu, 2007). Moreover, Connor and Davidson (2003) reported high 
internal consistency with a Cronbach alpha of 0.90, and test-retest reliability 
of 0.87 of this instrument.  

Even though the Connor Davidson scale does not have any subscales, some 
studies have referred to some possible subscales based on factor analysis 
(Manzano-Garcia, 2013). As the resulting subscales mentioned in the 
literature seem to vary depending on the population studied, in this research 
rather particular items of this scale than factor-based subscales were selected 
for additional analysis. The resilience items used in this work are listed 
below: 
• Hope (item nr. 3: ‘When there are no clear solutions to my problems, 

sometimes fate or God can help’) 
• Self-esteem (item nr. 25: ‘I take pride in my achievements’) 
• Self-confidence (item nr. 4: ‘I can deal with whatever comes my way’) 
• Optimism (item nr. 12: ‘Even when things look hopeless, I don’t give 

up’) 
• Social support (item nr. 13: ‘During times of stress/crisis, I know where 

to turn for help’). 

2.5.2. The Psychological General Wellbeing Index (PGWBI) 
The PGWBI is widely accepted as a reliable measure of wellbeing and 
quality of life in relation to mental health. It consists of 22 items, and is 
composed of 6 subscales (anxiety, depression, positive wellbeing, general 
health, self-control and vitality). It was adapted to and validated in different 
languages and cultures (Grossi, 2006; Nilsson, 2013). 
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2.6. Statistical analysis  
2.6.2. Data preprocessing 
The first step of data preprocessing consisted of re-labeling responses 
initially labeled by the survey program as A1, A2, A3, A4, A5 or A6, and 
calculating (sub)scores of each questionnaire. This process was performed 
in accordance with official manuals of both questionnaires, the PGWBI and 
the CD-RISC, applied in the study (Connor, 2003; Dupuy, 1984). The 
second step of data preprocessing consisted in categorizing total scores of 
both questionnaires as well as the values of the wellbeing subscales, to 
perform an alternative ordinal regression analysis. No other transformations 
were performed on the data before statistical analysis described below. 
2.6.3. Statistics 
(M)ANOVA and Kruskal-Wallis tests were performed for group 
comparisons, whereas ordinal and multiple regression as well as correlational 
analysis were chosen to assess possible predictors and relations between 
different variables, both within and between the three cultural groups. 
3. Results  
3.1. Sample characteristics 
The total sample studied amounted to 1170 participants living in three 
countries (Mexico, Russia and Switzerland), with almost 50% of persons 
(540 participants) representing young adults category of 18-28 years old. 
Participants of all age categories (from 18 to over 65 y.o.) were represented 
in this study, with 244 persons of 29-38 y.o., 218 persons of 39-48 y.o., and 
131 persons in the age of 59-68 years old. Only 3 older adults (>68 y.o.) 
took part in this investigation. Most of the participants were educated to at 
least BSc. university level, and reported being single (653 persons) or 
married (420), when others included 55 divorced, 35 separated and 7 
widowed persons. Furthermore, the sample consisted of five hundred fifty 
nine females (48% of the total sample) and 611 males (52%). Participants 
had various backgrounds, but shared particular geographical locations 
(Mexico city in Mexico, Rostov-on-Don region in Russia, or German-
speaking Switzerland) and level of education (BSc at minimum). 
Each country sample included 390 participants, contributing to the total of 
1170 study population. The Russian sample was the youngest as it included 
336 persons in the youngest age category (18-28 y.o.), whereas the Mexican 
and Swiss subject pools contributed with more balanced age distributions. 
The majority of Russian (73%) and Swiss (60%) participants were single, 
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whereas most Mexican participants (55%) were married. In terms of gender 
distribution, the Russian sample was the most balanced (45% females, 55% 
males), whereas the Mexican sample included 70% males and the Swiss 
68% females.  

Both resilience and wellbeing measures did result in non-normal 
distributions across all the three samples; however, with demographic 
variables (gender, marital status and age) being accounted for, distributions 
of all the scales showed normality.  

3.2. Descriptive summary of the observed levels of wellbeing and 
resilience scales 
The Russian population demonstrated the lowest resilience and wellbeing 
scores, whereas the Mexican population exhibited the highest scores on both 
scales (see Table 1, Figure 1 and Figure 2). In all the three population samples, 
mean resilience was found to be higher than mean wellbeing scores. High 
anxiety, not though depression, levels were observed in all the three 
populations, being particularly elevated in Russia, the subjective perception of 
general health occurred to be similar in all the three countries (see Table 3). 
Hope was found low in all the three regions, which however was compensated 
by high levels of perceived social support in Mexico and Switzerland (see 
Table 2). The highest self-esteem and self-confidence levels were found in 
Mexico, the lowest in Russia (see Table 2). Optimism was highest in Mexico, 
whereas Russia and Switzerland demonstrated comparable medium levels of 
optimism (see Table 2). Women in all the three countries showed lower levels 
of resilience and wellbeing, compared to men (see Figure 3). Age showed a 
positive relationship with both resilience and wellbeing scores, whereas marital 
status revealed higher levels of resilience and wellbeing in married and 
divorced compared to single persons across the cultures.  

Table 1. Descriptive summary of the levels of resilience and wellbeing 
across countries 

N.B. The resilience and wellbeing scores are classed as low if not reaching 70, medium in the 
range of 70 to 80, low medium with the scores running from 70 to 72, and high above 80. 
Both scales range from 0 to 100. The values in the table include standard deviation (SD). 

 Russia Mexico Switzerland 
 
Resilience 

 
Low  
(66.04 ± 16.493) 

 
High  
(80.97 ± 10.042) 

 
Low medium  
(70.62 ± 10.454) 

 
Wellbeing 

 
Low  
(63.61 ± 15.244) 

 
Medium 
 (72.55 ± 12.957) 

 
Low 
(67.88 ± 12.590) 
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Table 2. Mean levels of particular resilience instrument  
items across countries. 

Resilience items Russia Mexico Switzerland 
 

Optimism (RS12) 
Medium  
(2.55 ± 1.102) 

High  
(3.37 ± 0.862) 

Medium  
(2.7 ± 0.830) 

 
Hope (RS3) 

Low 
(1.98 ± 1.283) 

Low 
(1.86 ± 1.377) 

Very low  
(1.1 ± 1.267) 

 
Self-esteem (RS25) 

Medium  
(2.89 ± 1.201) 

High  
(3.66 ± 0.648) 

High  
(3.30 ± 0.753) 

 
Self-confidence (RS4) 

Medium  
(2.85 ± 1.077) 

High  
(3.51 ± 0.709) 

Medium  
(2.88 ± 0.747) 

 
Social support (RS13) 

Medium  
(2.34 ± 1.200) 

High  
(3.18 ± 0.907) 

High  
(3.27 ± 0.857) 

N.B. The resilience items (RS12, RS3, RS25. RS4 amd RS13) are measured on the scale of 
1-4. The descriptive classification was made according to the following rule: values up to 2 
were considered to be low, in the range of 2 to 3 medium, and from 3 to 4 high. The values 
include standard deviation (SD).  

Table 3. Descriptive summary of the levels of wellbeing subscales  
across countries. 

Variables 
based on 
PGWBI 

questionnaire 

 
Russia 

 
Mexico 

 
Switzerland 

 
Anxiety 

 Very high  
39.75 ± 19.78 
=100-(60.25±19.78) 

High  
34.55 ± 17.840 
=100-(65.45±17.840)  

High 
34.35 ± 15.687 
=100-(65.65±15.687) 

 
Depression 

High medium 
28.15 ± 21.048 
=100-(71.85±21.048) 

Low 
14.89 ± 13.911 
=100-(85.11±13.911) 

Low 
17.64 ± 13.752 
=100-(82.36±13.752) 

Self-control Low 
64.87 ± 16.513 

Medium  
72.96 ± 12.596 

Medium  
74.51 ± 16.058 

 
Vitality 

Very low 
59.22 ± 17.541 

Low medium  
70.05 ± 16.833 

Very low  
59.90 ± 16.569 

 
General health  

Medium  
72.79 ± 18.757 

High 
78.94 ± 14.317 

Medium  
70.29 ± 14.557 

N.B. Anxiety and depression scores were assessed on the basis of the related wellbeing 
subscales (the original anxiety and depression PGWBI subscales are rather referring to the 
ability to resist anxiety and depression, i.e. the relevant scores should be reversed when 
assessing anxiety and depression based on this questionnaire). Anxiety and depression 
scores were calculated by subtracting the related anxiety and depression wellbeing scores 
from 100. Any resulting anxiety and depression values of over 30 were considered high. 
The self-control, vitality and general health scores were classed as low if not reaching 70, 
medium in the range of 70 to 80, low medium with scores running from 70 to 72, and high 
above 80. Both scales range from 0 to 100. The values include standard deviation (SD).  
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Figure 1. Within and between-group differences in resilience and wellbeing 
across the three countries N.B. In this graph, RS stands for resilience, and 

WB for wellbeing. Measure point 1 refers to the measure of resilience, 
whereas measure point 2 refers to the measure of wellbeing. 

4. Discussion and Conclusions 
4.1. Overview and discussion of the main findings 
This study revealed culture-specific differences and similarities in the levels 
of resilience and wellbeing in Mexico, Russia and Switzerland. In total 1170 
persons participated in an online survey, representing three equal population 
samples of 390 persons each. Demographic information, wellbeing and 
resilience scores were gathered via a 10-minute long internet survey. The 
main finding of this study is that the Mexican population showed very high, 
Russia very low, and Switzerland low-to-medium resilience and wellbeing 
levels, these differences being statistically significant (p<0.0005; see Figure 
1). Furthermore, participants from all the countries scored higher on 
resilience (80.97±10.042, 66.04+/-16.493, 70.62±68.01 SD, respectively) 
than wellbeing (72.55±12.957, 63.61±15.244, 67.88±14.116 SD, 
respectively), this difference being statistically significant in all the studied 
populations (p<0.005). The fact that resilience proved to be consistently 
higher than wellbeing across different cultures may indicate that generally 
people possess more internal resources than are being used or realized by 
themselves (Shapiro, 2009). This is an important finding particularly for 
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psychotherapy practice since it proves that one can appeal to internal 
personal resources even when one does not realize one’s own strengths or 
possibilities, in accordance with theoretical foundations of positive 
psychology (Lopez, 2010).  

Interestingly, high levels of anxiety were found in all the three populations, 
which may indicate high levels of daily stress present regardless geographic 
location. Women demonstrated significantly lower resilience and wellbeing 
scores, which is in line with world depression statistics (Statistic Brain, 
2012). Russia showed high levels of both anxiety and depression with 
relatively low levels of social support and optimism, which is in line with 
very high depression, suicide and health rates as per statistical data available 
in this region (Statistic Brain, 2012). Surprisingly Switzerland, despite very 
high standard of living, demonstrated significantly low levels of resilience, 
wellbeing, vitality and hope, combined with a high level of anxiety. In 
Mexico, on the other hand, low levels of depression along with high levels 
of optimism, self-esteem, self-confidence and social support were reported. 
Regression analysis showed that anxiety, depression, country, age, marital 
status, and gender may predict levels of resilience and wellbeing. Up to 10% 
of variance in resilience and wellbeing may be explained by demographic 
variables, and up to 25% by anxiety and depression. It may be hypothesized 
that similar anxiety and depression levels may have different consequences 
in different environments, and they should be considered together with 
demographic and social variables for better prediction of mental health and 
disease.  

It was also determined that resilience and wellbeing may predict each other, 
and this bilateral relationship gets even more complex with different third 
factors being able to change both components. Particularly, self-esteem, 
self-confidence, optimism and social support should be taken into 
consideration when interpreting the relationship between resilience and 
wellbeing. Correlation tests revealed similar correlation strength between 
resilience and wellbeing in all the studied populations, which provides 
common basis for cross-cultural mechanisms of developing and maintaining 
healthy levels of resilience. Age showed positive relationship with both 
wellbeing and resilience, contradicting previous research reporting declining 
resilience with increasing age (Jorgensen, 2208). Finally, marriage was 
found to increase levels of wellbeing and resilience, confirming previous 
findings of family and social support research (Kumpfer, 2002). All findings 
reported in the current study were consistently confirmed by different 
parametric and non-parametric statistical tests. 
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4.3. Conclusions 

• The results of this study support previous reports with regards to higher 
resilience and wellbeing not necessarily implying lower depression or 
anxiety (Keyes, 2005).  

• High levels of anxiety in all the three populations seem to reflect high 
levels of daily stress in the modern world regardless geographic location 
and local wealth indicators. 

• In all cultures the reported resilience levels were higher than the wellbeing 
levels; this gap indicates positive prospects for implementation of 
preventive and psychotherapeutic programs. 

• Wellbeing and resilience represent a complex bilateral relationship, 
resilience seemingly mediating wellbeing via an indirect pathway of 
resilience effects on anxiety and depression. Wellbeing, in its turn, 
seems to indirectly modulate resilience via its effects on self-esteem and 
self-confidence. Social support seems to affect both resilience and 
wellbeing levels directly. This has implications for psychotherapeutic 
research and practice, as resilience level may be increased indirectly by 
improving social connectedness and the subjective feeling of wellbeing, 
whereas wellbeing may be improved by reducing levels of depression, 
anxiety and increasing stress resilience.  

• Lower resilience levels in the Russian population may partly explain 
lower life expectancy as well as high rates of anxiety, depression and 
suicide in this region (Shen and Zeng, 2010). Furthermore, low 
resilience in Russia seems to rather reflect lower social support 
resources rather than internal abilities and skills, whereas high 
population depression may have its roots in an adaptive phenomenon 
called ‘depressive realism’ rather than a maladaptive pessimism 
(Dobson, 1989; Dunning, 1991). Further research, however, is required 
to clarify the exact nature of Russian depressiveness on population level.  

• In comparison with Mexico, Russia represents individualistic mentality 
thus lower level of social support in Russia is expectable. In this light, it 
would be interesting to differentiate between different types of social 
support, in order to investigate on which exactly level lack of social 
connectedness in Russia negatively affect resilience and wellbeing.  

• High levels of resilience and wellbeing in Mexico proves the concept of 
subjective adversity, since it is obvious that rather subjective perception of 
adversities and their perceived impact than actual presence or level of 
stressful life events per se determines one’s subjective feeling of 
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wellbeing (Brigid, 2010). Furthermore, substantially elevated optimism, 
self-esteem and self-confidence levels in the Mexican population indicate 
possible involvement of the so-called optimism bias, or unrealistic 
optimism, in the increase of resilience and wellbeing (Johnson, 2011; 
Sharot, 2011). This hypothesis should be tested in further research.  

• High levels of resilience and wellbeing in Mexico prove the difference 
between objective and subjective wellbeing (Venkatapuram, 2013), the 
former more reflecting objective wellbeing measures such as level of 
income or social security, the latter however rather relating subjective 
perception of the impact of those objective measures. 

• Low levels of resilience and wellbeing in Switzerland may imply high 
levels of daily stress, and explain relatively high rates of psychological 
disorders, and particularly very high suicide rates in Switzerland.  

• Low levels of resilience in Switzerland seem to rather reflect personal 
than social resource deficits, given high levels of available social 
support. 

• Further research is necessary to address the exact mechanisms between 
depression, anxiety, resilience and wellbeing, and to compare different 
population segments between each other to determine culture-specific 
social determinants of mental health in different cultural settings. 
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КОГНИТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДЕФИЦИТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

Мирослава Стефанова, Надежда Бочева, Биляна Генова, 
Милена Михайлова, Симеон Стефанов 

С напредването на възрастта човешкият мозък и тяло претърпяват много 
физиологични и анатомични промени. Този обзор очертава промените в мозъка в 
процеса на стареене и свързаните с тях изменения в неврофизиологичните и 
когнитивни функции.Основният фокус на обзора е върху съвременните данни за 
възрастовите изменения във възприятието, паметта, вниманието, лингвистичните 
способности, процеса на взимане на решение и интелектуалните възможности. 
Очертани са различните траектории на промяна на когнитивните функции с 
възрастта. Представени са съществуващите теории за процесите на стареене и са 
дискутирани техните слаби и силни страни, както и сложните взаимовръзки 
между структурните и функционални изменения в мозъка и когнитивните процеси.  

COGNITIVE CHARACTERISTICS  
OF ELDERLY AND COGNITIVE DECLINE 

Miroslava Stefanova, Nadejda Bocheva, Bilyana Genova, 
Milena Mihaylova, Simeon Stefanov 

Human body and mind undergoes a lot of anatomical and physiological changes with age. 
This review primarily concerns the normally aging brain, the perceptual and 
neurophysiological changes that occur with age, and the mechanisms that account for 
them. The main focus of the review is on the contemporary data on perception, memory, 
attention, language processing, decision making and intellectual abilities in the process of 
ageing. It underlies that age-related changes in cognition are not uniform across all 
cognitive domains or across all older individuals. The existing theories of cognitive decline 
are critically reviewed. Finally, although the cognitive functions will be reviewed 
separately below, it is clear that they overlap and interact in interesting and complex ways. 

Introduction 
Ageing is a continual process of change. It does not begin at a certain time 
and affects different functions at different moments. Cognitive ageing is 
related to the decline in cognitive abilities of elderly and the age-related 
adaptations that help to preserve the cognitive function.  

Age-related changes differ across individuals, and some cognitive functions 
are primarily spared, whereas others show different trajectories of decline 
(e.g., Hultsch et al., 1998; Schaie, 1996). Aging commonly brings losses of 
peripheral sensory functions critical to reading or listening—vision and 
hearing (Fozard & Gordon-Salant, 2001; Stuen & Faye, 2003; Schaie, 
2004). Some studies (Baltes & Lindenberger, 1997; Baltes & Mayer, 1999) 
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indicate that after statistically controlling for sensory differences, aging 
effects on cognitive performance are decreased dramatically. Compensation 
for some of the sensory loss resulting from aging can be provided by 
technology in such forms as eyeglasses, zoom menus, computerized 
eyeglasses, laser surgery, hearing aids, books on tape, and text telephones 
(Czaja & Moen, 2004). 

In this review we will consider the changes that occur in: Perception; 
Memory; Attention; Language comprehension and production; Decision 
making; Executive control; Intelligence. To better understand the cognitive 
changes we will review the theories of cognitive ageing and the changes that 
occur in the brain with age.  

Theories of cognitive decline 
Common-cause theories 
Much of the research within the field of cognitive aging is focused on the 
hypothesis of a shared ability that cross-cuts all of the tasks on which older 
adults are impaired. There is one central or “core” deficit that underlines the 
different cognitive changes with age (Kensinger, E. & Corkin S., 2004). The 
“core” deficits that have been proposed to explain the pattern of age-related 
declines are: changes in sensory perception, changes in inhibitory ability 
and changes in speed of processing. 

The changes in sensory perception, like changes in hearing and vision, could 
explain cognitive decline as, for example, if not hearing well the 
information, this would degrades its storage. Experimental evidence 
suggests that across a wide range of cognitive tasks, older adults’ 
performance correlates strongly with their 
sensory abilities. The performance of young 
adults is impaired when the to-be-processed 
stimuli are degraded. However, when 
compensating for sensory loss, there are still 
impairments in cognitive performance. 

Another core deficit considered as a cause of 
cognitive declines is inhibition - the inability to 
ignore irrelevant information that leads to 
mental clutter in working memory, limiting its 
functional capacity, and perhaps also its speed of 
operation. Hasher et al, 1991 have proposed that 
older adults’ cognitive deficits may relate to 

Figure 1.  
Schematic presentation of 

common cause models (after 
Salthouse (2001). 
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their inability to ignore irrelevant information in the environment while 
focusing attention on goal-relevant information.  

Salthouse (1996) has suggested that decline in processing speed may 
underlie the age-related changes in cognitive function. Slowing of 
processing with age is noted not only at the motor level. It begins to decline 
in the third decade of life and continues throughout the lifespan (Salthouse, 
2010). It is apparent how slowed speed of processing could manifest itself 
on non-timed tasks like, for example, on tests of verbal fluency. Slowing of 
processing could be detrimental to performance on any type of timed task 
and could lead to poorer encoding of information and reduced ability to 
store information. 

In support of the hypothesis that processing speed changes may underlie 
much of the cognitive decline with aging, controlling for speed of processing 
often eliminates age differences on cognitive tasks, and longitudinal studies 
have shown a strong relation between changes in speed of processing and 
changes in performance on a large number of cognitive tasks. 

As different brain regions degenerate at different rates notion of common 
cause theories is not supported by neurobiological evidence. 
Domain specific theories 
Domain-specific theories propose that some age-related declines may not be 
explained by core deficits, but rather by changes that have a larger impact 
on one area of cognition than on another (Kensinger, & Corkin, 2004).  

For example, age-related decrements in 
executive functioning i.e. in the control 
processes responsible for planning, 
coordinating, and monitoring other cognitive 
processes (Salthouse, 2001b; Salthouse et al., 
2003) are proposed as an explanation for 
cognitive decline. 

Two theories explain age-related changes in 
lexical processing. While a positive age-
related change in cognitive abilities is related 
to the fact that vocabulary continues to grow 
with age (Verhaeghen, 2003), older adults 
have problem with retrieving lexical 
information from memory. The tip-of-the-
tongue (TOT) state, in which a person 

Figure 2.  
Role of executive function as an 

example of domain-specific theories 
of aging (after Salthouse, 2001) 
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temporarily cannot recall a well-known word, increases with age. This state 
has been demonstrated both with experimental techniques (e.g., James & 
Burke, 2000; Maylor, 1990; White & Abrams, 2002) and in natural 
production (e.g., Burke et al., 1991; Heine, Ober, & Shenaut, 1999). 

 The inhibition deficit hypothesis proposes that aging weakens inhibitory 
processes so that older adults are less able to suppress irrelevant information 
than younger adults (Hasher & Zacks, 1988; Zacks & Hasher, 1997). The 
transmission deficit theory explains memory decline by the weaker 
connections between the memory units that reduce the transmission of 
excitation, resulting in weakened patterns of activation (Burke et al., 1991; 
James & Burke, 2000; MacKay, Abrams, & Pedroza, 1999; MacKay & 
James, 2004). 

Backman et al., (2006) and Li, Lindenberger, & Sikstrom (2001) have 
proposed a model of aging that is based on age-related alterations in neural 
transmission, particularly related to dopaminergic decline. It associates 
cognitive decline with decreased signal-to-noise ratio, which leads to less 
distinct neural representations.  

Age-related changes in the brain 
Structural changes 
Measurement of aging brain structure (volume of the white matter, cerebral 
cortex, ventricular spaces) is based upon manual volumetry - a technique 
consisting of manually tracing individual brain regions of interest on each 
participant’s high-resolution MRI, digital 3D assessment of regional brain 
and computing the total volume across the slices. It is found that in older 
age the brain undergoes age-associated structural changes like a steady 
decrease in brain size, balanced by an increase in ventricular spaces and 
cerebrospinal fluid (Deary et.al. 2009). Brain atrophy accelerates in old age 
with the most severe effects occurring in prefrontal regions (Raz & 
Rodrigue, 2006).  

However, brain shrinkage is differential; the rate of shrinkage varies 
spatially (across brain regions, structures, and compartments) and 
temporally (along the age continuum). Nerve cells are lost diffusively 
through the brain and in highly selective regions in the brain. 

Atrophy starts much earlier in life and is more steady in grey matter (the 
neuron cell bodies) and cortical thickness than in white matter which tend to 
be relatively stable in healthy adults until about age 70 (Raz & Rodrigue, 
2006; Sullivan & Pfefferbaum, 2006). The protein beta-amyloid has been 
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proposed to cause neuronal death and has been considered as a cause for 
Alzheimer’s dementia (Harada et al, 2013). Also, cerebral dopamine 
receptor density depletes with age, which plays a central role in regulating 
attention and in modulating response to contextual stimuli (Hedden & 
Gabrieli, 2004). But ageing brain compensates structural losses in functional 
areas by recruiting previously unrelated parts of the brain (preferably in the 
prefrontal cortex and in corresponding contra-hemispheric areas) to take 
over the role in cognitive functions (Hedden & Gabrieli, 2004; Sullivan & 
Pfefferbaum, 2006). 

Functional changes 
Older adults show less specificity or differentiation in brain recruitment 
while performing an array of cognitive tasks. Dedifferentiation means that 
the number of brain sites recruited to perform a task increases with age or is 
different from sites used by young adults. 

Neuroimaging investigations of age differences in higher order perceptual 
processes have demonstrated functional changes in the ventral and dorsal 
processing pathways. Grady and colleagues (Grady, 2002; Grady et al., 
1992, 1994, 2000) conducted an extensive series of PET experiments using 
the nonverbal tasks of face matching and location judgment and concluded 
that the age-related increase in prefrontal activation may represent a 
compensatory mechanism in response to a decline in the efficiency of the 
neural systems that mediate visual feature extraction. 

Depending on the task, its difficulty and the performance the functional 
changes in brain activity could be regarded as compensatory or as 
pathological changes (Park et al, 2001). 

Cognitive changes 
Aging can have diverse effects on cognitive function. Not all cognitive 
domains are affected equally by age, and not all cognitive processes show 
age-related decline. Most notable cognitive declines are: problems with 
vision and hearing, problems paying attention and ignoring irrelevant 
information; word-finding difficulties; problems remembering the context in 
which information was learned. 

Perception 
The changes in perception are related to the physiological changes in the 
sense organs, but reflect additional changes in acquiring and processing 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
178 

information. The reduced perceptual function in older adults is not always 
correctable by external aids. For example, in visual perception we observe: 
• Reduction of visual acuity (ability to recognize fine details), more 

pronounced in low luminance (Sturr, Kline, & Taub, 1990), in the visual 
periphery (Collins, Brown, & Bowman, 1989), and when the stimulus is 
moving (Long & Crambert, 1990; Scialfa, Garvey, Tyrrell, & Leibowitz, 
1992); 

• Difficulty in adjusting focus for near vision; significant decline in 
contrast sensitivity (Owsley, Sekuler & Siemsen 1983) 

• Reduced sensitivity to color, especially in the blue–green range (Owsley 
et al., 1983); 

• Reduced ability to adapt to rapid shifts in brightness and decreased dark 
adaptation (McFarland et al., 1960); increased sensitivity to glare (Kline 
and Scialfa, 1996); 

• Slower ability for the sight to adapt to changes of ambient illumination; 
• Visual field width reduction: this means that peripheral stimuli must be 

stronger and/or closer to the center of the visual field to be detected 
(Cerella, 1985). 

• Reduced ability to detect flicker, especially in the peripheral visual field 
(Casson et al.,1993); 

• More prolonged persistence (the sensation of continued presence of the 
stimulus after presentation of the stimulus has disappeared (McFarland 
et al., 1958)); 

• More difficult detection of minimal motion and assessment of speed of 
real life objects (Kline and Scialfa, 1996); 

• Decline in the ability to assess depth (Bell et al., 1972); 
• Slower visual information processing speed (Salthouse, 1996); 
• Reduced ability to recognize fragmented or incomplete objects 

(Salthouse and Prill, 1988; Frazier and Hoyer, 1992); 
• Reduced ability to recognize figures that are embedded within other 

figures (It should be noted that older people benefit more than younger 
people when presented with advance cues indicating the future location 
of a visual search target, Capitani et al., 1988); 

• Difficulty to locate an object among distracters (Plude and Hoyer, 1981). 
Hearing ability alters with age and people between the ages of 20 and 80 
experience changes in hearing thresholds continuously throughout 
adulthood. Hearing loss is more evident in demanding listening situations 
such as hearing faint sounds, listening with excessive background noise, 
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hearing with multiple sources (e.g. picking out a single voice in a din of 
voices, the "cocktail party" effect). 

As a consequence of the age-related physiological changes in the ear, to 
changes in the auditory nerve and to decreased ability of the brain to process 
temporal information and to transform sounds into meaningful information 
(e.g. Schaie, 2004) the older adults show: 
• Reduction in the ability to detect tones over all frequencies, especially 

for high pitched sounds; the rate of change is lower for low speech 
frequencies (0.5 kHz to 2 kHz, Glorig, 1961). 

• Hearing loss of pure tones and reduced ability to distinguish pure tones 
of different pitch; 

• Hearing loss of speech stimuli (especially in a noisy environment); 
• Decline in a processing rate (the reactions to auditory stimuli are 

disproportionally slower than to visual and tactile stimuli) 
• Problems with sound localization; 
• Higher inability to extract signal from the background noise or hearing 

with multiple sources; 
• Reduced ability to understand meaning when words within the sentences 

overlap or are interrupted; 
• The ability to obtain meaning from spoken information declines under 

conditions of stress; 
• Reduced ability to deal with fast speed; 
• Up to 25% loss of words in conversation 
The sense of touch also deteriorates with ageing. It involves also sensitivity 
to pain and vibrations. The receptors to touch are located in the skin, 
muscles, tendons, joints and internal organs. A potential cause to changes in 
tactile sensitivity may be the decreased blood flow to the touch receptors or 
the changes in the brain and spinal cord with age. In addition, the receptor 
cells become malformed, moving further from the surface of the epidermis 
and declining in number with advanced age. These changes lead to: 
• Reduction of tactile sensitivity (i.e. the ability to sense surfaces, their 

texture or quality and temperature); 
• Loss of ability to rely on touch and pain to give early feedback on 

temperature or injury; 
• Reduced ability to perform any manipulation that requires very fine 

adjustment or touch discrimination; 
• Decreased spatial acuity to touch (Gescheider et al, 1994; Stevens & 

Patterson, 1995) 
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• Reduced sensitivity to vibration, mostly to high frequencies (e. g. 
Verrillo et al, 2002; Stevens & Cruz, 1996; Wickremaratchi & 
Llewelyn, 2006) 

• Reduced ability to recognize objects from tactile inspection 
• Decline in the sensory and perceptual abilities strongly affects everyday 

life. It can restrict mobility of the older adults and lead to social 
isolation. For example, hearing loss can prevent them from engaging in 
conversation and other social interactions. 

Memory 
Forgetfulness is one of the most common complaints among older adults. 
The term memory is used broadly to refer the various operations of mind 
that involve the encoding, storage, and retrieval of information and 
experiences. Memory is divided in different types depending on the duration 
of information storage and its type. 

- Working memory 

Working Memory is the ability to maintain and manipulate information over 
short periods of time necessary to guide behaviour. Virtually all cognitive 
tasks that require effortful processing are thought to require working 
memory. Working memory includes short-term memory stores, rehearsal 
processes that maintain information in an active state, and executive 
processes that enable work to be done with the stored contents (Miyake & 
Shah, 1999). Salthouse and Babcock (1991) split the effects on working 
memory into processing and storage components and found that the declines 
in working memory with age were attributable to the processing component. 

Working memory plays an important role in both everyday and computer 
tasks. For instance, using a telephone menu system, carrying out mental 
arithmetic operations are tasks that involved the use of the working memory 
system.  

Older adults have more difficult time encoding or accessing information 
about the source or context in which they encountered a particular item than 
younger (Hedden & Park, 2001). 

Research on Cognitive Aging comes to the conclusion that normal aging is 
accompanied by a working memory deficit. Age differences are small for 
tasks that simply require people to retain small amounts of information for 
short periods of time (Schieber, 2003). However, differences appear when 
people must process the material simultaneously (Howard & Howard, 1997) 
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and in tasks that require active control and manipulation of information, 
reorganization or integration of content in working memory.  

- Episodic Memory and Semantic Memory 

Episodic memory refers to the explicit recollection of events, the ‘what,’ 
‘where,’ and ‘when’ of information storage. Semantic memory refers to the 
retrieval or use of accumulated knowledge about people, places, and things 
without reference to the source, temporal context, or the experience that 
produced that knowledge.  

Older adults experience problems in episodic memory that may involve 
deficient encoding, storage, or retrieval processes. They show deficits in 
memory for specific events or experiences that occurred in the past. 
Semantic memory shows only late life decline (Ronnlund et al, 2005). Older 
adults often exceed the younger ones by their knowledge of the world and 
the organization of this knowledge system seems unchanged with age. 
However, older adults have difficulty in remembering context or source 
information: where or when something was heard or read, or even whether 
something actually happened or was just thought about. Semantic memory 
is often included as part of the definition of ‘crystallized intelligence,’ which 
reflects an accumulation of information acquired over time and is relatively 
to the effects of normal aging or mild brain disease. 

- Prospective memory  

Prospective memory refers to a person’s intentions for actions to be carried 
out in the future. Most of the daily activities, like going to a dentist, paying 
bills at time, etc., involve prospective memory. Age differences are usually 
observed when the demands on prospective memory are higher. For 
example, when the tasks require self-initiated activities or there are no 
salient cues in the environment to be used as reminders. 

- Procedural memory 

Procedural memory refers to knowledge of skills and procedures like 
playing guitar, or reading a book. Procedural memory covers the learning 
and retention of a rather wide assortment of motor and cognitive skills, as 
well as academic skills, such as counting, spelling and reading (Craik, 
2000). Skill learning, repetition priming and conditioning are three classes 
of procedural memory which are frequently studied (Prull, Gabrieli, & 
Bunge, 2000). In general, older adults show normal acquisition of 
procedural skills in both motor and cognitive domains and retain them 
across the lifespan. For instance, elderly people are experts at playing chess 
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or bridge. Nonetheless, when they are required to learn unfamiliar tasks that 
require new skills, motor or cognitive, age deficits are observed. In 
particular, elderly people usually require more time to learn unfamiliar tasks 
than younger people (Howard & Howard, 1997). 

Attention 
Attention is a basic and complex cognitive process involved in almost any 
activity and having multiple sub-processes:  
• Selective attention is the ability to focus on the relevant information and 

to block the rest of the inputs out. In selective attention tasks the subject 
must extract relevant information from distracting detail and there is 
agreement in the literature that the ability to pay attention the relevant 
information in the presence of distracting information declines with age 
(Connelly & Hasher, 1993; Kotary & Hoyer, 1995). 

• Focused attention is used when the target is known in advance or it is 
easily discriminated from the distracting objects; 

• Sustained attention is related to the ability to maintain concentration or 
focus over time;  

• Divided and switching attention is related to the degree to which 
information competes for our attention at any given time. Research has 
shown that divided attention impairments are significantly associated 
with increased automobile accidents in older adults (McDowd & Shaw, 
2000; Park & Gutchess, 2000).  

Age-related changes are observed in selective attention and are explained by 
the inability of the older observers to inhibit irrelevant information. Divided 
attention is associated with significant age-related declines in performance, 
particularly when tasks are complex. Older adults seem less able to switch 
between different tasks and to allocate resources appropriately. They show 
little impairment in performance on tasks that require selection of relevant 
stimuli. 

 The decline in attentional function can be due to the reduced connectivity 
between frontal and posterior areas of the human brain (Grady, 2012) 

Language comprehension and production 
Language requires the integration of multiple sources of information, 
including sound, vision, meaning, and intention. Both comprehension and 
production of language involve integration of current inputs and prior 
knowledge in evolving mental representations. 
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Age-related deficits in language abilities are associated to the encoding and 
retrieval of verbal material. They depend on whether the textual tasks are 
related to recent connection than to older connections that require 
recollection.  

Language production suffers in conditions of time pressure. Older adults 
have difficulties in language planning that result in more repetitions, 
hesitations or false starts. Older adults have poorer perceptual normalization 
abilities than young adults, i.e., their word identification performance 
suffers more when words are presented by many talkers rather than by a 
single speaker (Yonan & Sommers, 2000). 

Elderly use sentences with simpler grammatical structure, however, their 
narratives (diaries or oral stories) include multiple episodes, embedded 
episodes, and codas that draw a moral lesson from events being narrated. 
Older adults are often more talkative, especially on personal topics, but their 
speech is rated as higher on interest, informativeness, and story quality. 

With aging, time increases on tasks (e.g. Birren, 1974; Salthouse, 1996) and 
the number of items immediately accessible in memory (working memory) 
decreases (e.g., Just & Carpenter, 1992). Due to changes in processing 
speed, one would expect reading speed to be slower with aging, but this is 
not always the case (see Meyer & Talbot, 1998; Hartley et al., 1994) and 
again appears to be dependent on reader, task, strategy, and text variables.  

Older adults benefit more than the younger ones in using context when 
identifying words, presented in noise. The vocabulary of older adults is also 
larger than that of younger ones and continues to grow with age.  

Decision making  
Decision making refers to goal-directed cognition, in which an individual 
constructs plans and/or formulates behavioural responses aimed at resolving 
a discrepancy between an initial state and a desired end state. 

Older participants tend to rely more on prior knowledge about the problem 
domain and less on new information, whereas young people, who likely 
have less knowledge about these issues, tend to sample and evaluate less 
current information and to consider less alternatives before making their 
decisions (Sanfey & Hastie, 2000). Older adults need more time with 
decision-making tasks to produce solutions of equal quality as younger 
adults (Walker et al., 1997), although they may choose to spend less 
(Johnson, 1990; Johnson & Drungle, 2000; Meyer et al., 1995) or equivalent 
(Patrick, 1995) amounts of time. 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
184 

The negative effects of ageing are stronger in instrumental, well-structured 
tasks than in interpersonal, ill-structured tasks. When making decisions, 
older adults often come to the same kinds of decisions as younger adults but 
reach their conclusions in a different way. 

Executive control 
Executive functions encompass controlled processing. They may be 
responsible for planning, assembling, coordinating, sequencing, monitoring 
other cognitive operations and for evaluation of many of our non-routine 
activities. As such, they play a key role in all aspects of cognition like 
allocating attentional resources among tasks, formulating strategies for 
encoding and retrieval, inhibiting the irrelevant information in working 
memory, directing decision-making and other goal-directed activities 
(Baddeley &Hitch, 1974; Baddeley, 2002). 

The executive control depends on prefrontal lobe of the brain that is most 
seriously affected in volume and function in the aging brain (Glisky, 2007). 
Therefore, older adults show strong deficits in executive functions. 

Intelligence 
Crystallized intelligence refers to the ability to retrieve and use information 
that has been acquired throughout a lifetime. Fluid intelligence refers to the 
abilities that make you a flexible and adaptive thinker, allow you to draw 
inferences, and enable you to understand the relations between concepts 
independent of acquired knowledge and experience. Of these two types of 
intelligence age-related declines is observed in the abilities related to fluid 
intelligence, while crystallized intelligence is well preserved in normal 
aging. Speed of processing, working memory, attention-switching abilities 
(McDowd & Shaw, 2000), and other fluid intelligence measures peak in 
early midlife and begin to decline around 60. Baltes et al (1999, p. 487) 
found that abilities related to fluid intelligence, such as reasoning, spatial 
orientation or perceptual speed, generally show monotonic and roughly 
linear decline during adulthood, with some further acceleration of decline in 
very old age. Psychomotor ability and processing speed, considered also as 
fluid cognitive abilities, peak in the third decade of life and then decline at 
an estimated rate of −0.02 standard deviations per year (Salthouse, 2012). 
By contrast, crystallized abilities, or the pragmatics of intellectual 
competence that represent abilities acquired in a given cultural context 
(particularly verbal abilities), do not usually peak until the fifties are reached 
and begin to show significant decline only in the seventies and often show 
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only minimal decline even in the eighties (Schaie, 1996; Backman et al., 
2000). These crystallized abilities focus on skills and knowledge learned in 
a culture. According to Petit (1982) human’s performances are the reflection 
of their experience. Experience and knowledge through the years makes 
people’s crystallized abilities get stronger. Moreover the fluid ability, which 
tend to decline with the advancement of age, can be strengthen with the 
addition of attention factors into the tool system. In other words, integration 
of attention drawing functions into the planning/designing of tool system 
does not only increase people’s fluid abilities, but also increase their 
crystallized abilities as well.  

Variability in cognitive decline trajectories 
Time course of cognitive changes 
The cross-sectional studies that compare performance of different age 
groups show earlier decline in cognitive functions than longitudinal studies 
that investigate the changes in cognitive abilities of the same person over 
longer periods of time. Both types of studies, however, show that some 
cognitive functions decline (episodic memory) with age, others remain 
stable (crystallized intelligence), while some show minimal decline (like 
selective attention). Some cognitive functions even improve with age 
(vocabulary, knowledge, wisdom). The different cognitive functions change 
with ageing with a different starting time. 

Individual differences  
Not all individuals show the same cognitive changes with age. The individual 
differences in cognitive ability in old age reflect differences in prior cognitive 
ability and differences in the degree to which change (typically deterioration) 
has taken place. They suggest that cognitive decline is not inevitable. Inter-
individual variability is likely attributable to a range of factors and 
mechanisms — biological, psychological, health-related, environmental, and 
lifestyle. Indeed, it appears that there are many different aging patterns of 
which linear decline may only be a sparsely represented phenomenon. More 
common are stair-step patterns that reflect decline occurring in response to an 
unfavourable event (perhaps severe physiological insult or the loss of a 
spouse) followed by a period of stability at a lower level, with further decline 
upon the occurrence of other unfavourable events (Schaie, 1989). Recent 
advances in multi-level analyses and growth curve modelling provide new 
and exciting tools for the identification and analyses of typologies of 
cognitive aging patterns (Rudinger & Rietz, 2001). 
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Summary of the age-related changes in cognitive decline. 
Cognitive abilities that show little decline with age: 
• Mental abilities which are based on bodies of information acquired over 

long periods of time (e.g. vocabulary, work related expertise, hobbies 
and interests); 

• Automatic and over learned responses; 
• Focused attention; 
• Remote memory; 
• Semantic memory (memory for the meaning of words and concepts); 
• Memory span (number of items held in short-term memory); 
• Recognition of previously encountered items is not greatly affected if 

the items are simple; 
• Memory for how to do relatively simple things remains; 
• Skilled motor performance requires practice to retain; 
• Relatively unimpaired in their experience of the familiarity of a 

recognized object or person. 

Cognitive abilities showing age-related changes: 
• Abilities which require the rapid assimilation and analysis of new 

information tend to decline quite sharply; 
• Reduced reasoning and thinking capacity;  
• Decrease in information processing speed (Salthouse, 1991); 
• Reduced ability to divide attention between tasks (Madden, 1986); 
• Reduced ability to sustain attention and to shift our attention between 

incoming sources of information;  
• Reduced ability in attention to do two or more things at a time 

dramatically declines (Sit & Fisk, 1999); 
• Reduction in the efficiency of inhibitory processes (Hasher & Zacks, 

1988; Zacks & Hasher, 1997);  
• Existing automatic responses are harder to suppress if necessary due to 

changed circumstances; 
• Impaired ability to consciously recollect events and the contexts in 

which they occurred; 
• Spatial memory and working memory do show impairment; 
• Slower recall of information from working memory; 
• Deliberate recall of previously encountered material becomes harder 

with age; 
• Difficulty to remember things to do at later point in time; 
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• Poorer memory for where information was found (source memory); 
• Less fluent speech with more evidence of language planning deficits; 
• When faced with problems older people rely more on existing 

knowledge and are less able to work out new solutions, (crystallized 
versus fluid intelligence); 

• Older people have poorer comprehension of complex information. 
While several cognitive functions decline in normal aging, the negative 
consequences of these changes on everyday activities usually have limited 
effect (except when becoming pathological). Most probably (Salthouse, 
2012), this is related to the reliance on acquired knowledge, on non-
cognitive factors or the limited number of life situations requiring maximal 
performance in everyday situations. More research is needed to better 
understand the factors that act in the ageing process, the ways to prevent or 
delay the cognitive decline, and how the brain adapts to compensate the 
declining neural structures and functions in the process of aging. 
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ПОДОБРЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ  
В ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ 

Надежда Бочева, Мирослава Стефанова, Милена Михайлова, 
Биляна Генова, Симеон Стефанов 

Днес възрастните хора живеят по-дълго и това води до увеличаване на техния брой 
и роля в обществото. Повечето възрастни искат да останат икономически 
активни дори и след пенсионирането си. За да останат по-дълго време на пазара на 
труда и да живеят независим живот от старите хора се изисква да са с запазени 
когнитивни способности. В този обзор ние дискутираме съвременните данни, 
свързани с възможностите за запазване и подобрение на възможностите на 
остаряващия мозък, как когнитивната и физическата тренировка подобряват 
изпълнението на различни когнитивни задачи и как външни влияния като 
образование, общо здраве, лекарства и стимуланти водят до когнитивно 
подобрение в живота на възрастните хора. 

AGING AND COGNITIVE ENHANCEMENT 
Nadejda Bocheva, Miroslava Stefanova, Milena Mihaylova, 

Bilyana Genova, Simeon Stefanov 
Nowadays older people are living longer, the world’s aging population is growing and the 
lifespan is being extended dramatically. Many older adults are interested in staying in the 
work force past traditional retirement age. Independent life and participation in the work 
force for most adults would require that they maintain cognitive ability. In this review we 
discuss the contemporary data about the possibilities to preserve and enhance the abilities 
of the aging brain, how cognitive and physical training improves the performance on the 
trained task and when training transfers to other cognitive tasks and how external 
influences like education, general health, drugs and stimulants lead to cognitive 
enhancement and lasting effects on the cognitive abilities of older adults.  

Definition of cognitive enhancement 
Age-related changes in cognitive function vary considerably across 
individuals and across cognitive domains, with some cognitive functions 
appearing more susceptible than others to the effects of aging. Cognitive 
ability is important in daily life and this importance increases in our days 
due to the increase number of elderly people in the society and to the greater 
responsibilities for financial and medical decisions in late adulthood. This 
poses the question how to preserve or even enhance cognitive functioning. 
Cognitive enhancement may be defined as the amplification or extension of 
core capacities of the mind through improvement or augmentation of 
internal or external information processing systems (Bostrom and Sandberg, 
2009). It is an intervention that improves the performance of a cognitive 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
194 

system without correcting any existing dysfunction or a specific and 
identifiable pathology of this system. In order to improve cognitive function 
the aging brain must preserve its ability to change and develop as a result of 
experiences and in response to environmental changes i.e. its plasticity 
(Park, Bischof, 2013). 
In this review we talk about the preserved ability of the aging brain to change 
as a result of experience, what factors correlate with better cognitive health, 
what are potential interventions to improve cognitive functioning and which 
of these interventions are successful in enhancement of cognitive abilities. 

Brain plasticity 
In order to improve cognitive function, the aging brain must have plasticity. 
Brain plasticity is the brain’s lifelong ability to change its structural and 
functional architecture in response to learning and experience or in response 
to environmental challenges. Brain plasticity is preserved across the whole 
life-span although the amount of plastic changes decreases with age (Baltes 
& Kliegl, 1992; Singer et al, 2003).  
Brain plasticity could be achieved through structural or through functional 
changes. Adult neurogenesis, i.e. the generation of new neurons in the brain, 
represents a unique form of structural plasticity. Extrinsic regulators such as 
running, environmental enrichment, and dietary components and intrinsic 
modulators dynamically regulate the process of neurogenesis. Recent 
studies show continued neurogenesis in hippocampus – one of the brain 
regions related to memory functions. It is shown that adult-born neurons 
facilitate the cognitive and emotion-related hippocampal functions, notably 
pattern separation in memory formation and anxiety-like behaviour. For 
example, older animals subjected to enriched environments show increases 
in brain weight and even neurogenesis in hippocampal regions 
(Kempermann et al., 1997; Nilsson et al., 1999; Rosenzweig & Bennet, 
1996), which provides some basis to consider it plausible that intellectual 
enrichment in humans might have a parallel effect. 
The structural brain changes related to one’s occupation like taxi drivers, 
musicians, etc. are other typical examples of plasticity. Several functional 
imaging studies have shown differences between musicians and non-
musicians while performing motor, auditory, or somatosensory tasks (Elbert 
et al., 1995; Pantev et al., 1998; Schlaug, 2001). Similarly, structural brain 
differences between musicians and non-musicians were reported in a few a 
priori defined motor and auditory brain regions (Schlaug et al., 1995a, Zatorre 
et al., 1998; Schlaug, 2001; Schneider et al., 2002; Hutchinson et al., 2003).  
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Similar to musical expertise is evidence of a relationship between spatial 
navigation abilities and hippocampal volume. Hippocampus is related to the 
navigation activity. Maguire et al. (2000) studied the hippocampal volume in 
London taxicab drivers relative to non-taxicab drivers. The authors find that 
cab drivers had greater hippocampal volume. The relative difference between 
drivers and non-drivers increased with age and experience, suggesting that it 
was experience that increased hippocampal volume, rather than hippocampal 
volume that led to the selection of cab driving as a profession. 
Neural plasticity could also manifest itself in changes of brain volume in 
certain brain areas or in changes of neural activity after training. Draganski 
et al. (2004) demonstrated that three months of training in juggling by 
inexperienced young adult volunteers yielded evidence for increase in 
volume in the mid-temporal and left parietal areas, but the changes they 
observed were transient. In other research Boyke et al. (2008) applied 
similar procedure as in the juggling study but for older adults. They reported 
a similar increase in grey matter volume in old adults in the mid-temporal 
region, as well as in the hippocampus and the nucleus accumbens.  
A clear demonstration of functional plasticity in the adult brain are the 
plastic changes in brain function of stroke patients where new parts of the 
brain take over functions performed by areas that have been damaged. In 
spite of significant damage that has led to loss of behavioral function, stroke 
patients show dramatic recovery with sustained therapy (Ramanathan, 
Conner, Tuszynski , 2006). The plasticity evidenced in stroke patients is 
quite amazing, and indicates that the aging brain is very capable of neural 
reorganization (Park, Bischof, 2013). But to facilitate function in everyday 
life, stroke patients must undergo many hours of intense therapy to regain 
function. For example, older adults who suffer strokes show evidence for 
neural reorganization within new brain areas when they are forced to try to 
use or move a hand affected by stroke when the intact, contralateral hand 
has been restrained (Taub et al., 2002). Much remains to be understood as to 
how much cognitive training or other cognitive interventions can enhance 
function, but it does seem clear, based on stroke patients, as well as data 
from animal studies (Murphy, Corbett, 2009) that the potential of brain 
reorganization does occur even in late adulthood. Nevertheless, the 
conditions under which healthy older brains reorganize in an adaptive matter 
to enhance cognitive function are poorly understood (Park, Bischof, 2013). 
Therefore, much more research is needed to understand both the potential 
and limits of neural plasticity in older adults. It is difficult to predict 
whether training will increase or decrease neural activity, and how it might 
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interact with age, as well as how durable effects are over time. It also is 
surprisingly difficult to assess whether any observed brain changes reflect a 
fundamental increase in neural capacity or merely a change in strategy. 

Scaffolding theory of aging and cognition (STAC; Park & Reuter-
Lorenz, 2009) 
Scaffolding theory regards the declines in neural structure with ageing as 
“neural challenges”. The aging brain must adapt to these neural challenges 
by functional reorganization. Deterioration in neural functioning is 
characterized by neural dedifferentiation: recruitment of brain regions 
different from those used by younger adults to perform a behavioural task, 
with poor structural connectivity of the brain and with disruption of the 
functional brain networks. The STAC model postulates that the brain 
responds to this functional and structural degradation by reorganizing or 
creating alternative neural circuitry (scaffolds) that serve as supportive 
structures that preserve cognitive function. 

Scaffolding theory provides: 
• an integrative view of the aging mind; 
• relates functional changes in the brain to adaptation in response to the 

declining neural structures and function; 
• suggests the developments of complementary, alternative neural circuits 

to maintain cognitive functioning; 
• implies that scaffolding is strengthen by exercise, learning, cognitive 

training, social engagement. 
Scaffolding theory is in some ways similar to the construct of cognitive 
reserve postulated by Stern and colleagues (2002). Cognitive reserve has 
been relatively fuzzy and typically equated with high education, as there 
is growing evidence that educated individuals dement at older ages (Hall 
et al., 2007) and are more likely to have a high amyloid burden while 
evidencing normal cognition (Fotenos et al., 2008). The STAC model 
involves the neural mechanisms that could conceivably account for 
cognitive reserve by suggesting that more scaffolding is a direct 
consequence of learning experience, fitness, and training and that 
scaffolding is related to the protection from some of the cognitive decline 
that would typically be associated with structural and functional 
degradation (Park, and Bischof, 2011). 
The model presents an index of neural plasticity defined as the ability to form 
neural scaffolding in response to age-related neural changes. This index can 
capture neural plasticity like, for example, neurogenesis, the compensatory 
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recruitment of frontal brain regions or the more distributed neural processing. 
STAC has a “scaffolding enhancement” component, which allows for the 
possibility that exposure to experiences may enhance the ability to scaffold or 
create neuro-protective structures. External experiences such as new learning, 
social and cognitive engagement, exercise, enhanced cardiovascular health and 
cognitive training could enhance scaffolding. Thus, the STAC model predicts 
that external experiences can induce brain changes to compensate more 
effectively for neural deterioration. 
External influences leading to cognitive enhancement 
• Cognitive stimulation in everyday life 
A positive relationship between level of cognitive activity and cognitive 
measures is observed (Hertzog et al., 2009). The relation between the two 
could be reciprocal: High levels of cognitive activity may afford the 
opportunity to participate in and benefit from enriching experiences, 
enriching activities may serve to buffer cognitive decline, or both. Self-
reports from longitudinal studies for engagement in intellectually 
stimulating activities such as reading and attending cultural events 
consistently suggest reduced rate of cognitive decline in late adulthood 
and/or a later onset of dementia.  
Cognitive stimulation in the work context and cognitive development 
remain unclear, but evidence suggests that intellectual engagement and 
cognitive stimulation, which can be fostered by a cognitively stimulating 
work context, does indeed promote more successful cognitive aging 
(Hertzog et al., 2009).  
• Education 
The cognitive reserve hypothesis (Christiansen et al., 2008) includes the 
idea that education buffers against late-life declines in cognition. 
Longitudinal studies have shown that individuals who experienced higher 
levels of education in earlier life are at lower risk of clinical dementia 
during ageing (Stern et al., 1994; Ott et al., 1995; Letenneur et al., 1999). 
Therefore, education protects, or provides resilience, against dementia-
related pathology.  
• Environmental complexity 
Individuals living and working in more complex environment develop 
greater intellectual flexibility. A reason for this might be that such 
environments provide at least moderate cognitive challenges, some level of 
uncertainty and ambiguity, and diverse opportunities for problem-solving 
and intellectual engagement.  

http://brain.oxfordjournals.org/content/133/8/2210%23ref-30
http://brain.oxfordjournals.org/content/133/8/2210%23ref-22
http://brain.oxfordjournals.org/content/133/8/2210%23ref-16
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• -General health 
Because many health problems directly impair cognition or act as 
distracters, improving general health (sleep, immune function, and general 
conditioning) has a cognition-enhancing effect. 

Cognitive training 
Cognitive training may have substantial and lasting effects on the cognitive 
abilities of older adults. A large number of laboratory studies, showing the 
effectiveness of cognitive training interventions to slow cognitive decline in the 
elderly, have now reached the level of clinical trials (Willis et al., 2006). To be 
effective in real-life situations, however, it is necessary that the effect of 
cognitive training has prolonged influence on the individual’s cognitive abilities 
and to transfer to other cognitive functions different from the trained one. 
Traditional training usually consists of simple exercises “paper and pencil” 
or computerized-based training including different tasks (e.g. reasoning, 
recognition, perception, speed of information processing, attention and 
memory). Training older adults on arcade-type video games improves 
response times, but not executive control processes (Dustman et al., 1992; 
Goldstein et al., 1997). Basak et al. (2008) found that training on a complex 
real-time strategy game more than 23 hours, improved higher level 
cognition (such as task-switching, working memory, visual short-term 
memory). There are a number of computer training programs for cognitive 
enhancement like Brain Age (Nintendo Japan), Brain Fitness (Posit Science, 
CA), Happy Neuron (Quixit, France), Mindfit (Cognitive Fit, Israel), 
Lumonosity (Stanford University), etc. 
Below we discuss the different methodologies of cognitive training and the 
evidence for their efficiency.  

Types of cognitive training 
Cognitive training may target a single domain like memory, attentional control, 
working memory, or multiple cognitive domains. Multimodal training is 
usually much more complex intervention or introduces lifestyle changes, and 
may include a social component as well as a cognitive one. Examples include 
participation in classes that teach new skills (e.g., quilting, photography), 
engagement in cognitively-demanding activities such as bridge playing, or 
participation in volunteer work. Green & Bavelier (2008) argue that video 
games may be especially effective for training in both young and old adults 
because they provide many of the features of successful cognitive training 
paradigms: task variability, feedback, adaptivity, and motivation.  
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Strategy training aims to improve performance by training the older adults on 
strategies for better performance on a specific task on which they perform 
poorly. Example of this type of training is a mnemonic memory training 
technique like the method of loci for memory improvement. Verhaeghen et al. 
(1992) pointed that individual differences predict improvements from memory 
strategy training. For example, relatively young older adults show greater 
effects of training than do those of more advanced age. Individuals who score 
higher on measures of cognitive plasticity (e.g., gains across multiple 
assessments of an unrelated, untrained test) also benefit more from memory 
training (Brehmer et al., 2008; Calero & Navarro, 2007) 
Process training aims to train specific cognitive processes, but without 
explicit strategy training. An example is a training program to discriminate 
or detect a particular cartoon face among distractors (Ball et al., 1988). This 
task requires speed of processing and allocation of attention. Several studies 
have examined executive processes such as dual-tasking and task-switching. 
Minear, Shah, and Park (2002) asked individuals to practice switching 
between a variety of task-pairs, and then measured improvement in the 
ability to switch between unpracticed pairs of tasks. They found that two 
hours of training improved older adults’ switching performance. 

Efficacy of cognitive training 
Cognitive training improves the performance on the trained task. While after 
practice older adults’ performance could exceed the performance of younger 
individuals, it still is inferior to the performance of the younger trained 
subjects. Older adults can benefit from cognitive training and can achieve 
greater gains from formal cognitive training interventions than their younger 
counterparts (Kramer et al., 1999; Scialfa et al, 2000). 
Overall, there is a growing body of evidence suggesting that training gains can 
be maintained for long periods on the originally trained task, but that transfer 
effects are not easily demonstrated, particularly in older adults. An example of 
durable effects from training was obtained from a 10-year “Advanced 
Cognitive Training for Independent and Vital Elderly” project (Rebok et al, 
2014). The study showed that while all groups of participants showed declines 
from their baseline tests in memory, reasoning and speed of processing, the 
participants who had training in reasoning and speed of processing experienced 
less decline than those in the memory training or the control groups. 
Transfer to other tasks are observed for tasks that involved similar neural 
circuits or when training more complex cognitive abilities, like the executive 
function. For example, after training to shift processing priorities between tasks 
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or training to shift emphasis between speed and accuracy, older adults are 
capable of developing and transferring efficient and effective attentional-
control skills (Hertzog, 2008). Successful transfer of training effects is observed 
also for training cognitive control during multitasking using a 3D computer 
game NeuroRacer or after training on gist reasoning.  
Gist reasoning is a higher-order cognitive function that entails ability to bind 
details to form abstracted gist meanings and it includes strategic attentional 
control, reasoning flexibility and integrated reasoning (Anguera, 2013). Gist 
reasoning training strengthens cognitive performance in trained and 
untrained domains and improves measures of abstract meaning, strategic 
attention, memory and abstract verbal reasoning. 

Physical training 
Existing evidence shows that physical fitness training has a robust effect on 
measures of executive function, cognitive control, visuo–spatial information 
processing, speed of processing, attentional control, and conflict monitoring. 
Cardiovascular fitness has general benefits on cognitive plasticity that could 
be attributed to increased blood flow to the brain or to increased synaptic 
interconnectivity in the frontal lobes as a result of cardiovascular fitness. 
Animal research has demonstrated that aerobic exercise is associated with 
increased neurogenesis and angiogenesis in the brain (van Praag et al., 1999; 
Black et al., 1990;Swain et al., 2003). Both cross sectional (Etnier et al., 
1997a) and longitudinal data (Colcombe & Kramer, 2003) indicate that 
aerobic exercise training improves cognitive function in older adults in 
many domains. Meta-analyses (Colcombe & Kramer, 2003; Erickson & 
Kramer, 2009) have shown that the benefits of aerobic training in older 
adults are greatest for tasks measuring executive function, followed by 
improvements in controlled, spatial, and speed tasks, while the 
improvements for sensorimotor tasks are more limited. 
A meta-analysis of all aerobic training programs (Colcombe and Kramer, 
2003) in the period 1966-2001 showed largest benefits of exercise for 
executive-control; larger effect when programs of aerobic training were 
combined with strength and flexibility training; aerobic-training-group 
participants over the age of 65 showed larger improvements in cognition 
than younger participants did; larger effects were observed for fitness-
training sessions that lasted longer than 30 minutes than for shorter training 
sessions; larger benefits on cognition were observed for studies that include 
more women. In the most recent meta-analysis (Hindin & Zelinski, 2012) 
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the effect of aerobic exercise interventions on executive function and 
memory was evaluated as being of moderate to medium size. 

Lifestyle interventions 
This type of interventions include either a combination of diverse 
interventions like memory training, brain-teasers, relaxation exercises, 
healthy diet (emphasizing fresh fruits and vegetables, low-glycemic 
carbohydrates, and omega-3 fats), and cardiovascular conditioning or other 
activities like theatrical training, providing educational assistance to young 
children, learning quilting, digital photography, group problem-solving, etc. 
Hence, the intervention is not related to a single task, but on a variety of 
tasks and real-world situations. All these interventions improve the tested 
cognitive functions. Small et al. (2006) have reported improvement in 
verbal fluency and reduced dorsolateral prefrontal activation (neural 
efficiency) after 14-day lifestyle intervention involving memory training, 
brain-teasers, healthy diet, and cardiovascular conditioning, relative to a 
toning and stretching control. 
These studies are promising in suggesting that engagement in ordinary 
activities in everyday life can promote cognitive vitality, but to make the 
results reproducible and sound, causal direction of the correlation between 
cognitively stimulating activities and cognition should be established.  

Drugs and stimulants 
Stimulant drugs such as nicotine and caffeine have long been used to 
improve cognition. Nicotine affects attention and memory (Newhouseet al. 
2004; Rusted et al. 2005), while caffeine reduces tiredness (Smithet al. 
2003; Tieges et al. 2004).  
Recently numerous drugs that could affect cognition have been developed: 
stimulants, nutrients and hormones, cholinergic agonists, the piracetam 
family, ampakines, and consolidation enhancers (Persson. & Savalescu, 
2008). Increase in glucose availability due to consumption of sugars or to 
the release of the acute stress hormone norepinephrine improves memory 
(Wenk 1989; Foster, Lidder et al. 1998), particularly in demanding 
situations (Sunram-Lea, Foster et al. 2002). During periods of stress or 
sustained concentration food can contribute to cognition by providing amino 
acids needed in the production of neurotransmitters. 
Creatine, a nutrient that improves energy availability, also appears to benefit 
overall cognitive performance (Rae, Digney et al. 2003) and reduce mental 
fatigue (Watanabe, Kato et al. 2002; McMorris, Harris et al. 2006). 
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Noradrenergic agonists (e.g. amphetamines) influence how the cerebral 
cortex reorganizes after damage or training (Gladstone and Black 2000). 
They can improve learning and speed recovery of brain function after a 
lesion (Breitenstein et al. 2004).  
Working memory can be modulated by a variety of drugs. Drugs that 
stimulate the dopamine system have demonstrated effects, as do 
cholinergic drugs (possibly through improved encoding) (Barch 2004). 
Modafinil has been shown to enhance working memory in healthy test 
subjects, especially at harder task difficulties and for lower performing 
subjects (Mulleret al. 2004). 
Medical interventions involve the use of nootropic drugs also known as 
'smart drugs' that act to improve learning, memory, resistance to disruptive 
conditions and injury, and the efficacy of cortical control. Several drugs and 
stimulants affect cognitive functions and could enhance the brain 
functioning. 
In general, pharmacological enhancement is possible, although the 
improvements in ability tend to be a modest 10–20% improvement of test 
scores and great inter-individual variations are observed. To benefit most 
from enhancer drugs would require testing neuromodulator levels to reveal 
where the drugs are allocated and to find their metabolism, as well as to 
check what levels produce maximum performance. Such fine-tuning is 
expensive and cumbersome unless it can be automated. 

Brain stimulation (magnetic or electric) 
In recent years, two main techniques were explored for human brain 
stimulation: transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial 
current stimulation (tDCS). More recently, it has been suggested that TMS 
and tDCS might be used to enhance brain function, as well as to disrupt 
brain activity. They can increase or decrease the excitability of the cortex, 
thereby changing its level of plasticity (Hummel and Cohen 2005). 
In a typical tDCS experiment, the participant performs a task to establish a 
baseline performance level (Davis & van Koningsbruggen, 2013). Then a 
pair of electrodes is placed on the head, one (or both) of which overlie a 
target brain area. The experimenter delivers a small electrical current for 
around 10–20 min. Following this, the participant performs the task a 
second time to establish whether the stimulation has had an effect on 
behaviour. Electrical brain stimulation has been suggested as a promising 
option for improving human experience in a number of domains, including: 
numerical skills, memory capacity and depression.  
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TMS of the motor cortex improved performance in a procedural learning 
task (Butefisch, Khurana et al. 2004), motor learning (Nitsche, Schauenburg 
et al. 2003), visuo-motor coordination tasks (Antal, Nitsche et al. 2004), 
working memory (Fregni, Boggio et al. 2005), finger sequence tapping 
(Kobayashi, Hutchinson et al. 2004), classification (Kincses, Antal et al. 
2004), declarative memory consolidation during sleep (Marshall, Molle et 
al. 2004). Snyder et al. (2004) claim to have demonstrated how TMS 
inhibiting anterior brain areas could change the drawing style of normal 
subjects into a more concrete style and improve spell-checking abilities, 
presumably by reducing top-down semantic control. 
However, a recent study (Davis & van Koningsbruggen, 2013), considered 
the possibility of side-effects from electric or magnetic stimulation like the 
spreading of activation in neighbouring areas to the stimulated one. They 
questioned whether these techniques could be regarded as non-invasive. 
Other results indicate that cognitive enhancement through TMS can occur in 
one cognitive function at the expense of other cognitive functions. 
There are other potential interventions for cognitive enhancement: genetic 
manipulations, prenatal interventions, brain-computer interfaces, implants, 
assistive technology for cognition, compensative or training technological 
devices that support and stimulate cognitive functions, in order to improve 
or maintain functional abilities in daily activities. Assistive technology for 
cognition interventions can represent an innovative support in case of 
cognitive impairment and dementia. These potential interventions are not 
included in the present review as there is still not enough data which 
cognitive function could benefit most from them and no well establish 
protocol for their application exists. 

Summary and conclusions 
Adult brain preserves ability for change in response to experience and 
environmental challenges. This provides an opportunity for cognitive 
enrichment and enhancement. It is well established that practice 
improves performance. Transfer to other cognitive domains and tasks 
depend on the relationship between training and tested tasks. It is more 
successful when training more complex cognitive abilities. Practice helps 
to improve performance at all ages. Little research exists on whether 
cognitive interventions improve everyday cognitive functioning. The 
existing data (e.g. Kelly et al, 2014) suggest that if cognitive 
interventions are to benefit everyday functioning, training should target 
improvements in executive function. 
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Exercise and other lifestyle interventions that ensure cardiovascular fitness 
of the brain improve cognitive function and have beneficial effects on 
cognitive functions, neurogenesis and brain structure and integrity. Recent 
data (Bamitidis et al, 2014) suggest that the best way to improve or maintain 
cognitive function in later age might be to combine multi-modal cognitive 
and physical training 
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МЕЖДУСЕСИЙНИ ПРОЦЕСИ 

ТЕОРИТИЧЕН ОБЗОР 
Мария Чубриева 

В последните десетилетия изследванията в областта на 
психотерапията се множат все повече и повече в световен мащаб. Една 
част от тях се занимава с терапевтичния процес (напр. Greenberg & Pinsof, 
1986; Orlisnky et al., 1994; Schindler, 1996), а друга – с ефективността на 
различните видове психотерапия (Rudolf et al. 2000 проучват например 
ефективността на психодинамичната терапия; Ruhmland & Margraf, 
2001a,b,c – тази на когнитивно-поведенческата терапия и т.н.). В тази 
връзка Orlinsky, Grawe и Parks диференцират два типа психотерапевтични 
изследвания: изследвания на процеса (process) и изследвания на продукта 
(outcome) (Orlinsky et al., 1994). По отношение на процесните изследвания 
трябва да се каже, че те се фокусират най-вече върху теми като 
терапевтичните техники и похвати, връзката между терапевт и 
пациент/клиент, динамики в терапията. Една много малка част от 
изследователите на процеса излизат извън рамката на 
психотерапевтичния час и приемат предизвикателството да се занимаят с 
многобройните релевантни за терапията фактори и феномени, които 
принадлежат на времето между сесийте.  

Един терапевтичен курс се състои винаги от определен брой 
сесии, вариращ според вида психотерапия, и интервалите между тях. 
При честота на терапията един до три пъти в седмицата, времето, което 
пациентите/клиентите прекарват в сесия е 0,5-1,5% от седмицата. В 
останалото време се случват редица събития и протичат множество 
процеси, които или са провокирани от тема, обсъдена с терапевта, или 
стават обект на обсъждане в последващите терапевтични часове. Към 
интервала между сесийте принадлежат още чувствата и мислите на 
пациента/клиента по отношение на терапевта или терапията. Orlinsky и 
неговата работна група обобщават всички тези релеватни за терапията 
процеси от интервалите между две сесии с термина “междусесийни 
процеси”. Терминът е противоположен на т.нар. “вътресесийните 
процеси”, отразяващи случващото се в самия терапевтичния час, както 
и на “извънсесийните процеси”, включващи вревите отрязъци преди и 
след кирса на терапията. Времето преди започване на психотерапия е 
важно за протичането й, тъй като тогава се формират предварителните 
очаквания и мотивация на пациента/клиента. Времето след терапия 
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също е от значение, тъй като имено тогава наученото в рамките на 
терапията трябва да се пренесе и запази в ежедневния живот и то без 
помощта на терапевта. Таблица 1. е опит за обобщение на водещите 
фактори и процеси, релевантни за терапията като цяло. 

Таблица 1. Обобщение на факторите и процесите,  
релевантни за курса на терапия. 

 Преди започване 
на терапия 

По време на терапия След края на 
терапията 

  По време на сесия Между сесиите  

Ст
ру

кт
ур

но
 ни

во
 *Насочване към 

терапевт 
*Предварителна 
информация за 
терапията 
*Достъпност 
(отдалеченот от дома 
и т.н.) 

*Честота, брой, 
продължителност на 
сесиите 
*Вид терапия 
(индивидуална, 
групова и т.н.) 

*Допълнителна 
терапия (напр. 
медикаментозна 
терапия) 
*Индиректни 
последствия (напр. 
отсъствия от работа 
заради терапията) 

*Профилактика 
*Възможност за контакт 
с терапевта 

Пр
оц

ес
но

 ни
во

 

*Копинг-стратегии 
*Очаквания 
*Подготовка за 
терапията 

*Роля на терапевта 
*Връзката между 
терапевт и 
пациент/клиент 
*Поведение на 
пациента/клиента 
*Цели 
*Терапевтични 
техники 

*Домашни задания 
*Трансфер на 
наученото по време 
на терапия в 
ежедневния живот 
*Релевантни за 
терапията събития от 
ежедневието 

*Трансфер на 
наученото по време на 
терапия в нови сфери 
от живота 
 
 
 
 
 

Ре
зу

лт
ат

 *Решение За/Против 
посещаване на 
терапия 
*Мотивация 

*Прекъсване на 
терапия 
*Започване на 
терапия 

*Промени в 
социалния и 
професионален 
живот на 
пациента/клиента 

*Ремисия или 
дългосрочно 
стабилизиране 
 

Фокус на настоящия труд са междусеийните процеси. Емпирично 
доказателство за тяхното наличие и важност са изследванията на т.нар. 
“върхове”(spikes), “внезапни подобрения” (sudden gains) и “внезапни 
влошавания” (sudden losses) на симптоматиката (напр. Tang & DeRubeis, 
1999; Kelly et al., 2007; Present et al., 2008). Внезапните 
подобрения/влошавания имат дългосрочен ефект за разлика от феномена 
на “върховете” (spikes), които се появяват за съвсем кратък период 
(“depression spike”, Hayes et al., 2007; „anxiety spike”, Heimberg & Becker, 
2002). Друга важна характеристика на тези три явления е, че те се случват 
не директно след терапевтичния час, а в интервала между две сесии. В 
този смисъл е логично да се предположи, че тези феномени са резултат не 
само от вътресесийните, но и от протичащите междусесийни процеси. Не 
на последно място трябва да се отбележи, че внезапните 
подобрения/влошавания, както и върховете (spikes) се появяват 
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независимо от вида терапия (психодинамична, когнитивно-поведенческа, 
хуманистична, системна психотерапия и т.н.), т.е. имат универсален 
характер (Vittengl und Kollegen, 2005). В допълнение Kelly твърди, че 
появата на внезапните подобрения/влошавания не зависи от симптомите 
на пациента/клиента, което още веднъж потвърждава универносалността 
и на трите феномена (Kelly et al., 2007). Важността им за терапевтичния 
процес се потвърждава и от едно изследване на Tang и DeRubies, които 
устанвяват, че 39% от всички психотерапевтични пациенти/клиенти 
изживяват поне едно внезапно подобрение на симптоматиката по време 
на курса на терапия. При 79% от изживелите внезапно подобрение може 
да се твърди със сигурност, че терапията е била успешна (Tang & 
DeRubies, 1999).   

Една друга област на психотерапевтичните изследвания, която 
също се фокусира върху межусесийните интервали, се занимава с т.нар. 
домашни задания (напр. Borgat & Kemmler, 1991; Fehm & Fehm-
Wolfsdorf, 2001; Kazantzis et al., 2007). Когнитивно-поведенческите 
терапевти дават често задания, които да бъдат изпълнени в интервалите 
между два терапевтични часа. Пример за такива домашни са воденето на 
дневник, съставянето на “списък За/Против”, протоколиране на мислите, 
чувствата или дневния режим на пациента/клиента, релаксиращи 
упражнения и т.н. “Принципно когнитивно-поведенческата терапия не 
може да съществува без даването на домашни задания” твърдят Wunschel 
и Linden (2005), което обяснява защо домашните традиционно се свързват 
с тази терапевтична парадигма. Въпреки това трябва да се отбележи, че 
този похват се използва и от други школи като например 
психодинамичната терапия (Fehm & Fehm-Wolfsdorf, 2001), където 
типично е протоколирането на сънища, препоръчването на определени 
книги или филми от страна на терапевта. Домашните задания варират в 
зависимост от симптоматиката и фазата на терапия и терапевтичния 
сетинг, но винаги имат за цел да подпомогнат трансфера на усвоеното по 
време на сесията в ежедневието на пациента/клиента. В този смисъл те са 
важни за ефекта на психотерапията: Kazantis et al. (2000) доказват 
съществуването на клинично значима позитивна корелация между 
домашните и успеха на терапия.   

В обобщение може да се каже, че съществуват не малък брой 
изследвания на различни аспекти на междусесийния интервал: 
проучването на “върховете” (spikes), внезапните подобрения и внезапни 
влошавания се фокусира върху промени в симптоматиката, а 
изследванията на домашните задания – върху ефекта на една конкретна 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
212 

терапевтична интервенция. За съжаление проучванията на междусесийните 
процеси, които лежат в основата на психотера-певичната промяна у 
пациента/клиента, са изключтелно малко. Това се отнася и за теоритичните 
модели, опитващи се да обяснят значението на междусесийния интервал. 
До момента съществува само един такъв модел, разработен от Orlinsky и 
неговата работна група – т.нар. The Generic Model (Orlinsky et al., 1993).  

Моделът е изграден върху различни психодинамични теории и 
концепти. Като негова основа авторите посочват Теорията на Bowlby, 
както и Теорията на обектните отношения на Melanie Klein (Orlinsky et al., 
1993). Orlinsky и неговите колеги приемат, че изживяването във връзката 
с майката (или майчината фигура) в ранното детство води до изграждане 
на различни модели на интеракция и оказва влияние върху всички по-
нататъшни взаимоотношения в живота на човек. Този процес се 
обозначава от психодинамичната парадигма чрез термина 
интернализация. Трябва обаче да се отбележи, че процесът на 
интернализация не е ограничен само до ранното детство, макар че 
съдържа в голяма степен аспекти от именно тази фаза на развитието. 
Важна характеристика на интернализацията е, че тя е възможна 
единствено във връзката с друг човек, като в началото това е майката (или 
майчината фигура), но може да бъде и всяка друга значима фигура в 
живота на човек (напр. терапевтът).   

Интернализацията може да се дефинира като една от основните 
функции на човешката психика, която функция има за цел структуриране 
и диференциране на психичния ни свят. Тя съдържа не просто картини и 
знания за света, запаметени в съзнанието ни, а имплицира промяна в 
структурата на личността и следователно се случва не само на 
когнитивно, но и на емоционално ниво. За осъществяване на процеса на 
интернализация е нужно на първо място взаимоотношение със значима 
фигура (обект). Чрез взаимодействието с този обект се изграждат т.нар. 
обектни репрезентации (представи за обекта). Те обаче все още не могат 
да се определят като мотивиращи и регулиращи елементи на собствената 
психика. Това е възможно едва когато (чрез процеса на интернализация) 
те биват вградени в собствената личност, т.е. когато имаме модифициране 
и промяна на личността на субекта. Внезапните подобрения или 
върховете (spikes) по време на психотерапия например са само външен 
признак или резултат на една такава промяна.   

И докато Bowlby и Klein се занимават с интернализацията в ранно 
детсво, Orlinsky и неговата работна група се фокусират върху процеса на 
интернализация по време на терапията. Според техния модел (The Generic 
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Model) случващото се в рамките на терапевтичния час дава съдържанието 
на обектната репрезентация (фигурата на терапевта, разработените в 
терапията идеи, мислите, чувствата, фантазиите и т.н.), докато самата 
интернализация се случва в интервала между сесийте. Авторите 
обосновават това твърдение чрез факта, че в междусесийния интервал 
пациентът/клиентът не е в директен контакт с терапевта, т.е. трябва да 
прибегне до изградената вече репрезентация за него. В това отношение 
наличието на добра и стабилна връзка терапевт-пациент/клиент е от 
решаващо значение за това, дали терапевтът ще е достатъчно значима 
фигура за пациента/клиента, която да опосредства интернализирането на 
обсъденото по време на терапевтичния час. Освен това трябва да се 
отбележи, че едва в междусесийния интервал на психиката се предоставя 
време и пространство да преработи обектната репрезентация и да я 
интегрира в личността.   

В своя The Generic Model авторите разграничават интериоризация 
(interioziation) и идентификация (identification) като два елемента на 
интернализацията (Orlinsky et al., 2004). Под интериоризация се разбира 
изграждането на схема, която да бъде използвана в различни ситуации. 
Идентификацията пък авторите отнасят към идеите, нагласите, 
поведението, които биват (съзнателно или несъзнателно) автоматично 
приети като собствени. Според модела двата процеса са ключът към 
успешна терапия. Пациентът/клиентът обсъжда с терапевта старите 
патерни на действие в различни проблемни ситуации и изгражда с него 
нови схеми на действие. На едно по-следващо ниво пациентът/клиентът 
се идентифицира с тези нови схеми и ги усвоява като част от собствената 
личност (Orlinsky et al. 1993).  

Таблица 2. Графично представяне на The Generic Modells  
(Orlinsky et al., 2004) 
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И макар идеита за интернализацията и междусесийните процеси 
да произхождат от психодинамичните теории, те могат да бъдат 
пренеси и върху други психотерапевтични парадигми. Поради 
различията във вижданията за активността на психотерапевта, както и 
поради разликите в прилаганите интервенционни техники, когнитивно-
поведенческата терапия често е определяна като противоположна на 
психоаналитичните и психодинамични възгледи. Въпреки това 
изследванията върху домашните задания произхождат именно от тази 
парадигма, което доказва, че когнитивно-поведенческата терапия също 
отчита важността на междусесийния интервал. Дори може да твърди, 
че когнитивно-поведенческите терапевти му обръщат много по-голямо 
внимание в сравнение с психодинамичната школа (даване на повече 
домашни задания, прилагане на техниката “Конфронтация с 
реалността”, която също може да се определи като активност, 
принадлежаща на времето между два терапевтични часа и т.н.).   

Когнитивно-поведенческите терапевти и изследователи не 
използват термина интернализация, но говорят за модифициране на 
дисфункционалната схема на пациента/клиента като под това понятие 
се разбира не само промяна на поведенческо и когнитивно ниво, но 
също и в сферата на емоцията и афекта (и следователно промяна на 
личността). Освен това не трябва да се забравя, че когнитивно-
поведенческата парадигма е изградена на основата на Теорията на 
ученето. Курсът на психотерапия се приема като процес на учене, 
който има за цел промяна и подобрение (Baumann & Perrez, 1998). В 
сесията пациентът/клиентът получава материала, докато самият процес 
на учене протича между сесийте (напр. чрез постоянни упражнения, 
домашни задания, кондициониране и т.н.). В това отношение The 
Generic Model може да бъде пренесен и върху когнитивно-
поведенческата парадигма.  

Друг терапевтичен подход, набиращ все по-голяма популярност 
в последните години, е т.нар. системна психотерапия. Тази школа 
наблюдава пациента/клиента не само като конкретен индивид, а и като 
част от множество системи (семейство, приятелски кръг, работна 
среда, социална мрежа, институционна мрежа и т.н.). В този смисъл 
фокусът е поставен върху динамиката на цялата система и важността 
на междусесийния интервал, когато обсъденето в терапията трябва да 
се приложи на практика, излиза на преден план.  
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В обобщение може да се каже, че универсалността на процеса 
на интернализация превръща интерсесийните интервали във важни за 
всеки един вид психотерапия.   

Индикации за процеса на интернализация могат да бъдат 
различни мисли, чувства, фантазии, спомени за психотерапията или 
психотерапевта, които се появяват във времето между сесиите. Те 
могат да са съзнателни или пък отчасти несъзнателни (напр. сънища). 
Друго проявление на активната интернализация са визуалните 
представяния и вътрешният диалог с терапевта. Orlinsky и неговите 
колеги се занимават не само с конструирането на теоритичен модел, но 
и с разработването на метод за измерването на интерсесийните 
процеси – т.нар. Въпросник за междусесийните преживявания (IEQ, 
Intersession Experience Questionare, Orlinsky et al., 1993). Той съдържа 
42 айтема, които на съдържателно ниво могат да се разделят в пет 
области: Интензивност на интерсесийните процеси, Контекст, 
Съдържания на мислите за терапията/терапевта, Емоции по отношение 
на терапията/терапевта, Социален обмен.  

Таблица 3. IEQ-скали, описание, примерен айтем. 
IEQ-Скали Описание на скалата Примерен айтем 
Интензивност 
 

Честота и интензивност Колко дълго сте мислели за терапевта/терапията с 
след последната Ви сесия? 

Контекст Ситуации, провокиращи 
мисленето за терапията 
или терапевта 

Колко често сте мислели за Вашия терапет/ 
вашата терапевтка след приключване на 
последната сесия в следните ситуации? 
● При възникнал проблем 
● По време на сън 

Съдържания Темите на мислите за 
терапията или терапевта 

Колко често сте мислели за следните неща след 
последната Ви терапевтична сесия? 
● Че не съм успял/а да изразя добре онова, което 
съм имал/а в предвид по време на последната ми 
сесия. 

Емоции Емоциите, провокирани 
от мислите за терапията 

Когато мисля за терапията ми се чувствам: 
● фрустриран/а 
● сигурен/на 

Социален 
обмен 

Обсъждане на терапията 
или терапевта с други 
хора 

Говорили ли сте за терапията си/ терапевта си 
след Вашата последна сесия с някои от следните 
хора:  
● с приятел/приятелка 
● с колега 

Този въпросник е единственият досега разработен инстумент за 
събиране на емпирични данни по отношение на междусесийните 
процеси. Още в процеса на съставянето му авторите провеждат 
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множество изследвания, за да подобрят качеството на въпросника и да 
потвърдят хипотезите си за значимостта на тези процеси (z.B. Orlinsky 
et al., 1993; Hartmann, Orlinsky, Geller & Zeeck, 2003; Zeeck et al., 2004). 
Най-обширното такова изследване се проведено от Hartmann и 
колегите му – те изследват 3778 междусесийни интервала при 229 
пациента в различни терапевтични рамки (пациенти в клиника, 
амбулантни пациенти, пациенти с частичен престои в клиника). Така се 
установява стабилността на психометричните качества на въпросника 
във времето (Hartmann et al., 2003).  

Емпиричните изследвания в сферата на интерсесийните процеси 
като цяло са много малко на брой. Едно от най-значимите такива е 
проведено от Zeeck и колегите му през 2006г. Тяхната цел е 
сравнение на пациенти/клиенти на психодинамичната терапия с 
Гранично Личностово разтройство (Borderline Disorder) (n=20) и такива 
с Тревожни разтройства (n=76). Установява се, че тези с Гранично 
Личностово разтройство имат по-жива репрезентация на терапевта, но 
само по време на интензивната фаза на терапия (средата на курса на 
терапия). Тази жива репрезентация обаче е свързана с много по-силни 
амбивалентни чувства в сравнение с групата на тревожните пациенти 
(Zeeck et al., 2006).   

В заключение може да се каже, че интерсесийните процеси са 
една все още недобре проучена област в сферата на терапевтичните 
процесни изследвания. Наличието на феномените на внезапните 
промени в симптоматиката (sudden gains и sudden losses) и върхове 
(spikes) е доказателство, че в междусесийния интервал се случва нещо 
важно и релевантно за терапията. Единственият съществуващ 
теоритичен модел, който се опитва да ги обясни е т.нар. The Generic 
Model (Orlinsky et al., 1993). И въпреки, че моделът е психодинамичен 
по характер, той може да бъде приспособен и за други парадигми като 
например когнитивно-поведенческата школа. Това идва да докаже 
универсалността на описания от модела феномен на интернализация. 
Многобройните фактори, оказващи влияние върху интернализирането 
във времето между терапевтичните часове, прави изследването на 
междусесийните процеси една изключително сложна задача. Orlinsky и 
неговите колеги полагат основите на емпиричните изследвания в тази 
област, създавайки Интерсесийния въпросник (IEQ), но проучването в 
сферата на междусесийните процеси е едва в началото си. 
Емпиричните данни, които са събрани досега, показват, че темата е от 
изключително голямо значение, тъй като междусесийните интервали 
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са ключови за това дали една терапия ще бъде успешна или не. Именно 
тогава протича когнитивното и емоционално преработване на 
материала от терапевтичната сесия и прилагането му (или 
неприлагането му) в ежедневния живот на пациента/клиента.  
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МЕЖДУСЕСИЙНИ ПРОЦЕСИ 

ЕДНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Мария Чубриева 

В световен мащаб се наблюдава едно все по-често приемане на 
психотерапията като нормална практика в нашето ежедневие. С това се 
засилват желанието и нуждата на психолози, психотерапевти и 
изследователи да разберат многобройните процеси, протичащи в 
рамките на терапията. Основните цели са както научни, така и на 
практическо ниво: да се постигне едно по-добро разбиране на 
човешката психика, както и на динамиката в диадата психотерапевт-
клиент, да се подобряват и развиват психотерапевтичните методи и 
похвати и като следствие да се повишава качеството на предлагана 
терапия. Като отражение на тази тенденция броят на изследванията в 
световен мащаб, свързани с психотерапевтичните процеси, нараства 
все повече и повече в последните десетилетия.  

И въпреки, че изследванията на терапията на процесно ниво се 
множат, един основен аспект все още остава извън фокус. Този аспект 
включва така наречените „междусесийни процеси“ (Intersession 
prozesses, Orlinsky et al., 1993). С това понятие Orlinsky и неговите 
колеги обозначават процесите, протичащи между два терапевтични 
часа, които имат значение за самата терапия.  

Факт е, че клиентите идват на терапия в повечето случаи между 
един и три пъти в седмицата (единствено класическата психоанализа 
изисква четири посещения при аналитика) като един терапевтичен час 
продължава 50 минути. При такава честота времето, което клинетът 
прекарва с терапевта варира между 0,5% и 1,5%, а интервалът между 
сесийте съставя между 99,5% и 98,5% от времето в седмицата. Логично 
би било да се заключи, че в този голям времеви отрязък се пораждат 
релевантни за терапията чувства и мисли. Терапията е едно защитено 
пространство, в което се случват много неща, но извън терапевтичния 
кабинет се намира реалният свят, където се случват още повече 
събития, играещи роля при трансформацията на клиента (в 
положителен или негативен план). 
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Доказателство за това, че в междусесийните интервали се 
случва нещо, са емпиричните данни за наличието на така наречените 
„Внезапни подобрения“ (Sudden Gains) и „Внезапни влошавания“ 
(Sudden Looses) на клиента (напр. Tang & DeRubeis, 1999; Kelly, 
Roberts, & Ciesla, 2005; Andrusyana, Luborsky, Pham, & Tang, 2006). 
Тези два феномена обозначават промени в клиничната симптоматика, 
които настъпват не по време на интеракция с терапевта, нито пък 
кратко след това, а във времeвия отрязък между два терапевтични часа 
(Tang & DeRubeis, 1999). Тези внезапни промени не са директно 
следствие от ставащото в терапевтичния кабинет, а от нещата, 
случващите се извън него. Междусесийните преживявания могат да 
бъдат както на ниво реални събития, зависещи или независещи от 
клиента, така и вътрешни мисли, чувства, метаморфози. Внезапните 
подобрявания и Внезапните влошавания като феномен са универсални 
– те се появяват независимо от вида психотерапия: Психодинамични 
терапии (напр. Tang, Luborsky & Andrusnya, 2002; Andrusnya, Luborsky, 
Pham & Tang, 2006), Когнитично-поведенческа терапия (напр.Tang & 
DeRubeis, 1999; Tang, DeRubeis, Beberman, Pham, 2005), Хуманистична 
терапия, Системна терапия и т.н. 

Един друг междусесиен аспект, добиващ все по-голяма 
популярност сред изследователите в областта най-вече на когнитивно-
поведенческата психотерапията, са така наречените „Домашни 
задания“. Те включват различни дейности, които клиентът трябва да 
инкорпорира в ежедневието си. Пример за подобни Домашни са 
упражнения за мускулна релаксация, имагинативни техники, водене на 
дневник или съставяне на списъци и седмични планове (напр. Fehm & 
Fehm-Wolfsdorf, 2001; Kazantzis et al., 2007). И макар даването на 
домашни да е основна техника на когнитивните терапевти, редица 
изследвания показват, че тя не е изключение и в рамките на други 
сетинги като напр. Психодинамичните терапии (напр. Kazantzis & 
Deane, 1999; Fehm & Fehm-Wolfsdorf, 2001). 

И въпреки че тези два елемента, принадлежащи на междусесийния 
интервал (Внезапните промени в симптоматиката и Домашните задания) 
са сравнително добре проучени, те само илюстрират важността на 
времето между терапевтичните часове. Внезапните подобрявания и 
Внезапните влошавания са следствие от многобройните процесите, 
протичащи в периода между две сесии. Тези скрити процеси остават все 
още недобре проучени на емпирично ниво.  
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Досега има един единствен теоритичен модел, който се опитва да 
ги обясни: „The Generic Model“ (Orlinsky Grawe, & Parks, 1994; Orlinsky 
& Howard, 1986). Моделът се основава на психодинамичния концепт за 
Интернализацията. Нещата, случващи се в живота на клиента през 
седмицата, биват внасяни в сесията и по този начин оказват влияние на 
случващото се по време на терапевтичния час. От друга страна 
случващото се в рамките на терапевтичния час (напр. подсилване на Аз-
а, нарастване на чувството за надежда или пък на страховете) влияе 
директно върху преживяванията в реалния живот извън сесия. Това 
директно влияние обаче е сравнително кратковременно. Цел на всяка 
терапия е дългосрочното инкорпориране на „наученото“ по време на 
сесия в ежедневието на клиента. Това се постига с времето и е възможно 
единствено чрез промяна у клиента на когнитивно, емоционално и/или 
личностово ниво. Имено нея означаваме с термина „Интернализация“. 
Процесът на интернализация лежи в основата на всяка една промяна и 
следователно е цел на всяка психотерапевтична интервенция. Той, 
според психодинамичните теории, е възможен само и единствено в 
контекста на взаимоотношения и връзка, като напр. връзката майка-дете 
или психотерапевт-клиент. И докато случващото се в сесия предоставя 
материала, който да бъде интернализиран от клинета, то самият процес 
на интернализиране протича предимно в периода, когато няма директна 
интеракция с терапевта, т.е. по време на междусесийния интервал. В 
този смисъл проучването на междусесийните процеси би ни дало ценна 
информация за интернализацията на фигурата на терапевта както и на 
самата терпия. А от степента на успешност на тази интернализация 
зависи това доколко психотерпията е успешна за даден клиент в 
дългосрочен план.  

Въпреки че Интернализацията като термин и базиращият се на 
него Модел на междусесийните процеси произлизат от 
психоаналитичните теории, на съдържателно ниво те могат да бъде 
открити във всеки един психотерапевтичен концепт. Когнитично-
поведенческата терапия например, която много често е определяна 
като пълната противоположност на психодинамичните терапии, също 
си поставя за цел промяна в когнитивните и емоционални схеми на 
клиента (напр. Margraf, 2000). Добрата връзката клиент-терапевт, която 
е предпоставка за протичането на интернализиращите процеси според 
психодинамичните теории, е ключов елемент за осъществяването на 
така желаната промяна в рамките на всеки един терапевтичен сетинг 
(психодинамичен, когнитивно-поведенчески, хуманистичен и т.н.). 
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Следователно Моделът на междусесийните процеси и тяхното 
значение за терапията могат да бъдат разглеждани в рамките на 
различни видове терапия. 

И докато значимостта на тази тема вече е разпозната в научните 
среди (Внезапните подобрения/влошавания и Домашните задания), 
броят на емпиричните изследвания, засягащи самите междусесийни 
процеси, не надхвърля десет. Поради неговата многоаспектност и 
поради множеството вътре- и извънсесийни фактори, които му влияят, 
е изключително трудно процесът на интернализация да бъде 
емпирично изследван. Според психодинамичните теории, проявление 
на интернализираната репрезентация на терапията и терапевта могат да 
бъдат мислите, чувствата, спомените за терапевта или пък директният 
вътрешен диалог с него, а също визуализацията му в различни 
ежедневни ситуации или пък в сънищата (Zeeck, Hartmann, & Orlinsky, 
2004). Това разбиране ни дава и базата за изследването на 
интернализацията на практично ниво.  

Geller и колегите от неговата работна група създават през 1981г. 
инструмент, с който да се изследва вътрешната репрезентация на 
фигурата на терапевта (Therapist Representation Inventory (TRI); Geller, 
Cooley, & Hartley, 1981). Това е въпросник за оценка на собствените 
мисли, чувства и нагласи спрямо терапевта. Инструментът не се отнася 
обаче само за интервала между сесиите, а е предназначен за периода 
след окончателното приключване на курса на терапия. Базиран върху 
Therapist Representation Inventory, Orlinsky и Tarragona съставят друг 
върпосник, който e фокусиран само върху междусесийните процеси: 
Въпросник за Междусесийните Преживявания (Intersession Experience 
Questionnaire (IEQ); Tarragona & Orlinsky, 1987). В инструмента са 
включени въпроси, свързани с мислите и чувствана на клиента, както и 
различни ситуации от ежедневието, които ги провокират и са 
съответно важни за създаването на вътрешна репрезетация. Според 
авторите споделянето на преживяното по време на терапия с близки и 
познати също може да послужи като индикатор за интернализация, 
поради което такава секция е включена във Въпросника за 
Междусесийните Преживявания (Orlinsky et al., 1993).  

Hartmann, Orlinsky, Geller, и Zeeck съставят през 2003г. немска 
версия на Въпросника (Intersession-Fragebogen (ISF)). Тя е използвана 
от Hartmann и колеги за изследването на 229 клиента на 
психодинамична психотерапия в рамките на общо 3778 междусесийни 
интервала (Hartmann et al., 2003). Според резултатите както от 
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американските, така и от немските проучвания психометричните 
показатели на инструмента са благонадеждни и остават стабилни във 
времето (Orlinsky, 1993; Hartmann et al., 2003).  

Факторите, които могат да повлияят на междусесийните 
преживявания, са многобройни. Използвайки Въпросника за 
Междусесийните Преживявания, Zeeck изследва например разликите 
във възприемането на междусесийните процеси при клиенти с 
Гранично личностово разтройство (Borderline personality disorder, n=20) 
и клинети с различни разтройства с невротичен характер (n=76) (Zeeck 
et al., 2006). Резултатите показват значими в статистически и в 
клиничен смисъл разлики между двете групи: клиентите с Гранично 
Личностово Разтройство имат много по-образна и ясна вътрешна 
репрезентазия за терапевта, но само по време на интензивна терапия. 
Когато честотата на терапевтичните часове е редуцирана или след 
приключване на курса на терапия тази вътрешна репрезентация бързо 
избледнява. Освен това тези клиенти имат в много по-голяма степен 
амбивалентни чувства към самата терапия. От това изследване на 
междусесийните процеси може да се заключи, че способността за 
интернализация при клиенти с Гранично Личностово Разтройство е по-
слаба от тази на пациенти с друга симптоматика.  

Друг фактор, който би могъл да има влияние върху 
междусесийните процеси и следователно върху интернализацията е 
видът терапия (напр. Психодинамична, Когнитивно-поведенческа, 
Хуманистична). До този момент няма публикувани емпирични трудове 
в тази сфера. Настоящата статия има за цел да представи резултатите 
от изследване на междусесийните процеси в рамките на различни 
сетинги и по този начин да хвърли светлина върху тази все още слабо 
проучена област.  

МЕТОД 
Инструменти 
За целите на настоящето изследване беше използвана немската 

версия на Въпросника за Междусесийни Преживявания (Intersession-
Fragebogen, ISF; Hartmann et al., 2003) както и допълнителни въпроси, 
свързани с Домашните задания.  

Използваният Въпросник за Междусесийни Преживявания се 
състои от пет отделни секции, засягащи различни аспекти на 
преживяванията по време на междусесийния интервал:  
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• Интензивност (Intensity) – 7 айтема, засягащи продължителността 
и честотата на мислите, свързани с терапията; 

• Контекст (Context) – 6 айтема, описващи различни ежедневни 
ситуации, които биха могли да провокират мисли за терапията 
или терапевта; 

• Съдържание (Content) – 14 айтема, презентиращи различни 
мисли за терапията или терапевта; 

• Емоции (Emotions) – 17 айтема, описващи възможни чувства, 
провокирани от терапията; 

• Социален Обмен (Social Exchange) – 5 айтема, свързани с 
доверени на клиента лица, с които той разговаря за терапията си. 
Hartmann и колеги докладват една добра вътрешна консистентност 

на скалите: Cronbach’s Alpha между 0,72 и 0,88 (Hartmann et al., 2003). 
Изключение прави скалата Социален Обмен (α = .43). Резултатите от 
настоящото изследване са сходни: Cronbach’s Alpha се намира между 0,69 
и 0,89 за различните фактори, което говори за една добра надеждност на 
инструмента. Поради ниската вътрешна консистентност айтемите, 
засягащи социалния обмен (α = .62), те не бяха включени в единна скала. 
Изчисленията за тях са на айтемно ниво.  

Тъй като Моделът за междусесийните процеси (The Generic 
Model) и съответно Въпросникът за Междусесийни Преживявания 
произхождат от психоаналитичната парадигма, темата за Домашните 
задания, която се счита за основна техника на Когнитивно-
поведенческата терапия, е пренебрегната. Домашните задания обаче са 
междусесийни активности в рамките и на други психотерапевтични 
сетинги (Fehm & Fehm-Wolfsdorf, 2001). Поради това три въпроса, 
свързани с тази тема, бяха добавени в настоящото проучване: 
получавал ли е клиентът някакви домашни задачи в последната си 
сесия досега, случвало ли се е да получава домашни попринцип и 
задавал ли си е сам домашни задания.   

В социодемографската част на въпросника бе събрана информация 
относно пол, възраст, образование, месторабота на участниците в 
изследването. Видът на терапия и опитът с различни психотерапевтични 
школи също представляваха интерес, както и причините за посещение на 
терапевт. Във врзъка с последното бяха изброени множество опции 
(депресивност, панически атаки, фобии, страхове, проблеми с партньор, 
проблеми в семейството, травматични преживявания, суицидални мисли 
или действия, емоционална нестабилност, проблеми със самооценката, 
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обсесии и/или компулсии, хранителни разтройства, зависимости, 
халюцинации) като участниците можеха да добавят и свои отговори.  

Процедура 
Настоящето online-изследване бе проведено в периода от 

23.06.2011 до 26.09.2011. Изследването бе осъществено благодарение 
на online-платформата Unipark. Линкът съдържаше информация за 
изследването и авторите, немската версия на Въпросника за 
Междусесийните Преживявания (Hartmann, Orlinsky, Geller, & Zeeck, 
2003), допълнителни въпроси, свързани с Домашни задания, както и 
социодемографска част. Последната страница предоставяше 
възможност за контакт с авторите.  

Линкът беше активен общо 98 дни и бе разпространяван в 
релевантни форуми и Facebook-групи. Средната активност бе 22 
участници на ден. Средното време за попълване бе 13 минути и 25 
секунди.  

Следните критерии за изкключване бяха приложени към 
извадката: 

• възраст под 18 години, поради качествената разлика между 
терапията на възрастни и тази на деца и юноши; 

• клиенти с по-малко от 10 терапевтични сесии, тъй като в рамките 
на по-малко от десет сесии е невъзможно установяването на 
значими за клиента взаимоотношения с терапевта, което е 
предпоставка за започване на процеса на интернализация 
(Orlinsky & Geller, 1993); 

• терапия извън рамките на република Германия, поради 
възможното различие във видовете терапия на интернационално 
ниво; 

• групова терапия, тъй като от една страна динамиката в рамките 
на групова терапия е много по-различна от тази в индивидуална 
терапия и от друга страна малкият брой на участниците в 
изследването, които се намират в групова терапия; 

• незавършено попълване на въпросника (повече от 5% липсващи 
отговори); 
• участници с Гранично личностово разстройство или 
психотични симптоми, поради данните от проучването на Zeeck 
и колеги, че се наблюдават качествени различия в 
интернализацията и следователно в междусесийните процеси при 
тази група клиенти (Zeeck, Hartmann, & Orlinsky, 2006).  
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Участници 
Въпросникът бе попълнен от 597 участници. След прилагането 

на критериите за изключване останаха 378 клиента, актуално 
намиращи се в индивидуална Психодинамична (ПП), Когнитивно-
поведенческа (КПП) или Хуманистична психотерапия (ХП). Всички 
участници бяха немско-говорящи и пребиваваха в Република 
Германия, където бе проведено изследването. 

Групата на психодинамичните пациенти се състои от 187 
участника на средна възраст 34,36 (стандартно отклонение SD=10,74 
години). От тях 164 (87,7%) са от женски и 23 (12,3%) от мъжки пол. 
Броят на клиентите на КПП в настоящото изследване е 141 със 
средната възраст 34,16 ± 10,90 години. Разпределението жени-мъже е 
117 (82,98%) на 24 (17,02). 50 клиента на ХП също взеха участие в 
проучването, 11 от мъжки пол (22%) и 39 от женски пол (78%) на 
средна възраст 34,02 години (стандартно отклонение SD=10,03 години) 

След направените анализи (T-test) се оказа, че и трите групи 
(ПП, КПП и ХП) имат сходна структура по отношение на 
социодемографските показатели (пол, възраст, образование, 
месторабота на участниците). Изключение прави единствено 
образованието като фактор: 64% от психодинамичните клиенти имат 
завършена гимназия или университетска степен в сравнение с 
клиентите на КПП, където едва 47,5% от тях имат такова образование 
(t=3.153, df = 326, p ≤ 0,01). Участниците в настоящото изследване, 
посещаващи ХП, не се различават статистически по отношение на 
образованието от групата на КПП (виж. Фигура 1.).  

кпп 

 

пп 

 
Фигура 1. Сравнение на клиентите (КПП и ПП) по отношение на 

образованието им  
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Структурата трите извадки по отношение на симптоматиката 
също не се различаваше значимо (ниво на значимост (p) между 0,10 
и 0,94).  

Статистически анализи 
За да бъдат изчислени разликите между трите групи в 

изследването, бяха използвани T-test или Mann-Whitney U-test в 
зависимост от типа скапа (параметрична или непараметрична). За 
пресмятане на Силата на ефекта (effect size или Cohen’s d) бе 
използвана следната формула: 

 
Освен това бяха проведени множество корелационни анализи за 

установяване на взаимовръзките (Pearson’s r) между различните скали. 

Данните от участници с повече от 5% липсващи отговори бяха 
изключени от извадките (виж Критерии за изключване), за да се 
намали вероятността от неточност в статистическите анализи.  

РЕЗУЛТАТИ 
Междусесийни процеси  
При сравнение на трите независими групи (ПП, КПП и ХП) се 

установяват значими разлики в междусесийните процеси за две от 
петте секции на Въпросника за Междусесийни преживявания: 
Интензивност и Контекст.   

Тъй като айтемите от секцията Интензивност не са 
параметрични, за сравнение между извадките бе използван Mann-
Whitney U-test. Представителите от психодинамичната извадка 
показват значително по-висока интензивност и продължителност на 
мисленето за терапевта и/или терапията (M=153,66) в сравнение с 
другите две групи. Статистическата разликата е най-голяма между ПП 
и КПП (U = 7214, Z = -3,42, p ≤ 0,001), но Силата на ефекта (Effect 
Size), която отговаря на клиничната значимост на резултата, е 
относително ниска (d=0,21). Разликата идва от факта, че 51 от 
психодинамичните пациенти (27%) съобщават, че мислят за терапията 
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си по най-малко два часа на ден. За сравнение броят на КПП-пациенти, 
дали този отговор, е 11% (n = 16) (виж Фигура 2.), а този на ХП-
пациенти – 16% (n = 8).  

кпп

 

пп

 
Фигура 2. Мислене за терапията/терапевта в последните 24 часа.  

Втората статистически значима разлика между групите засяга 
Контекста, в който се появяват мислите. Резултатите от проведените 
анализи (T-tests) показват, че рутинните дейности, положителните 
емоции в ежедневието, времето преди заспиване и по сънищата 
провокират много повече мисли за терапията/терапевта при 
психодинамичните пациенти в сравнение с тези, посещаващи 
Когнитивно-поведенческа терапия (t = -3,177, df = 314, p ≤ 0,01). Силата 
на ефекта е средна (d=0,36). 

Между двете групи (ПП и КПП) не се наблюдават значими 
разлики що се отнася до ситуации като изживяване на негативни 
емоции или проблеми в ежедневието. Групата на пациентите на ХП не 
се различава значимо от психодинамичната извадка.  

Таблица 1. Различия между КПП (n = 141) и ПП (n = 187) по 
отношение на скалата Контекст. 

Айтем КПП ПП t df Sig. 
(2-tailed) 

Effect 
size (d) Mean SD Mean SD 

Рутинна дейност 2.36 1.16 2.68 1.23 -2.35 325 .020* .27 
При чувство на радост 2.04 1.14 2.34 1.12 -2.32 322 .021* .27 
При заспиване 2.43 1.39 2.92 1.52 -3.01 325 .003* .34 
Сзнуване 1.48 .93 1.74 1.01 -2.43 322 .016* .27 
При чувство на тъга 3.46 1.08 3.57 1.14 -.904 324 .37 .10 
При проблем 3.60 1.20 3.72 1.16 -.825 326 .395 .10 

Скала         
Контекст 15.36 4.27 16.98 4.66 -3.18 314 .002* .36 
* The results are significant.  
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Фази на терапия  
Фазите на терапия (начална и напреднала) също бяха 

изследвани по отношение на междусесийните процеси. Тъй като броят 
на клиентите в ХП бе прекалено малък, за да се постигне 
представителност, тази група бе изключена от анализите, представени 
по-долу. ПП и КПП имаха достатъчен брой клиенти във всяка една 
фаза, за да се направи статистическо сравнение.  

Може да се предположи, че отговорът „между 10 и 25 сесии 
досега“ на въпроса „Колко досегашни сесии сте имали?“ означава по-
скоро начало на терапевтичния курс, а отговорът „ между 45 и 80 сесии 
досега“ представлява една напреднала фаза на терапията. За 
отговорите „между 25 и 45 сесии досега“ не може да се твърди с 
точност дали клиентите са по-скоро в начална фаза, в средна или по-
скоро в напреднала фаза. Поради това само Началната („10 до 25 сесии 
досега“) и Напредналата фаза („45 до 80 сесии досега“) на терапията 
бяха изведени като подгрупи.  

Освен това трябва да се отбележи, че КПП в Германия не 
надхвърля 80 терапевтични часа (Faber & Haarstrick, 1994), докато ПП 
може да бъде и по-дълга. Затова отговорът „45 до 80 сесии досега“ 
обозначава Крайна фаза за клиентите на КПП, но не е задължително 
крайна за посещаващите психодинамична терапия. Поради това в 
настоящото изследване фазата „между 45 и 80 сесии досега“ е 
наричана Напреднала фаза.  

Както бе описано в раздел Метод/Процедура клиентите с по-
малко от 10 сесии са изключени от извадката, тъй като в рамките на 
по-малко от десет сесии е невъзможно установяването на значими за 
клиента взаимоотношения с терапевта, което е предпоставка за 
започване на процеса на интернализация (Orlinsky & Geller, 1993). 

Таблица 2. Фази на терапия.  
 Вид терапия  
Фаза на терапия Брой сесии КПП ПП Общо 
Начална фаза 10 to 25 70 46 116 
Напреднала фаза 45 to 80 37 38 75 

Разликите между КПП и ПП по отношение на междусесийните 
процеси, описани в горния раздел, могат да бъдат проследени също 
така и в Началната и в Напредналата фаза на двете терапии (Виж Табл. 
3 и Табл. 4.).  
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Таблица 3. Разлики между Ранната фаза на КПП (n = 70) и Ранната 
фаза на ПП (n = 46) по отношение на междусесийните процеси.  
Скала КПП ПП t df Sig. 

(2-tailed) 
Effect 

size (d) Mean SD Mean SD 
Контекст 14.85 4.17 16.64 4.84 -2.10 111 .038* .39 
Интензивност 19.98 3.03 21.63 3.10 -2.53 93 .013* .24 
* The results are significant.  

Таблица 4. Разлики между Напредналата фаза на КПП (n = 37) и 
Напредналата фаза на ПП (n = 38) по отношение на 

междусесийните процеси.  
Скала КПП ПП t df Sig. 

(2-
tailed) 

Effect 
size (d) Mean SD Mean SD 

Контекст 15.40 3.99 17.89 3.81 -2.71 70 .008* .64 
Интензивност 19.98 4.80 21.63 3.55 -2.53 93 .013* .20 
* The results are significant.  

Домашни Задания  
Значими разлики между трите извадки (ПП, КПП и ХП) бяха 

установени и по отношение на Домашните задания. Традиционно те се 
определят като когнитивно-поведенческа техника и затова не е 
изненадващо, че честотата им в тази група бе най-голяма. Проведените 
анализи (T-tests) показаха значими разлики в сравнение с ПП (t = 6,074, 
df = 326, p≤0,001) и ХП (t = 3,074, df = 328, p≤0,001). Установената 
силата на ефекта (effect size) е голяма (d = 0,68).  

Настоящото изследване издига хипотезата, че Домашните 
задания в ролята си на междусесийни активности са свързани с 
междусесийните процеси. В тази връзка бяха проведени редица 
корелационни анализи. Позитивна корелативна връзка бе установена 
със следните айтеми: 

• „Следвал/а съм инструкциите на моя/та терапевт/ка“ (КПП-
извадка: r = 0,36, p ≤ 0,001; ПП-извадка: r = 0,25; p ≤ 0,001; ХП-
извадка r=0,24; p ≤ 0,01); 

• „Мислил/а съм за това какво да обсъдя с терапевта си в 
следващата ни сесия“ (КПП-извадка: r =0,20; p ≤ 0,001); 

• „Чувствам, че терапевтът/терапевтката ми се превръщат в част 
от мен самия/самата“ (КПП-извадка: r = 0,20; p ≤ 0,05; ХП-
извадка: r=0,23; p ≤ 0,001); 
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• „Когато се намирам в трудна ситуация, винаги се питам какво 
би ме посъветвал/a терапевтът/терапевтката ми.“ (КПП-извадка: 
r = 0,19, p ≤ 0,05; ПП-извадка: r = 0,31; p ≤ 0,001; ХП-извадка 
r=0,25; p ≤ 0,01). 

Проведените анализи не установиха значими разлики между 
трите извадки по отношение на броя Домашни задания, които клиентът 
сам си поставя в периода между два терапевтични часа. Трябва да се 
отбележи обаче, че наличието на подобни Домашни задания, 
инициирани от страна на клиента, корелират положително с 
променливата Образование (r = 0,14, p ≤ 0,01). Това означава, че 
колкото по-високо е образованието на изследваните лица, толкова по-
голяма е вероятността те сами да си поставят домашни.  

Домашните задания, инициирани от клиента, корелират 
положително и със скалата Контекст във всяка една от трите извадки (r 
между 0,19 и 0,28; p ≤ 0,05). В рамките на психодинамичната група се 
установява положителна взаимовръзка между самозададените 
Домашни и скалата Интензивност (r = 0,22, p ≤ 0,05).  

ДИСКУСИЯ  
Настоящото изследване си поставя за цел сравнението на КПП, 

ПП и ХМ по отношение на т.нар. междусесийни процеси. Резултатите 
показват, че процесите между сесийте не са толкова различни в 
зависимост от типа терапия, макар че трите школи имат различни 
теоритични основи и използват различни техники. По отношение на 
скалите Емоции (възможни чувства, провокирани от терапията), 
Съдържание (мисли за терапията или терапевта) и Социален Обмен 
(доверени на клиента лица, с които той разговаря за терапията си) не се 
откриват статистически значими различия между извадките.  

В настоящото изследване се установяват две разлики. Първата 
засяга скалата Интензивност (Сила на ефекта: d=0,21), тъй като по-
голям процент от психодинамичните клинети (27%) мислят за 
терапията/терапевта си по повече от два часа на ден в сравнение с 11% 
от когнитивно-поведенческите клиенти. Втората разлика засяга 
ежедневните ситуации, провокиращи мислене за терапията/терапевта 
(скала Контекст). Силата на ефекта е средна (d=0,36) и се поражда от 
факта, че психодинамичните клинети се занимават със съдържанието 
на терапията си преди заспиване или в сънищата си. 
Психодинамичната терапия попринцип отделя голямо внимание на 
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сънищата. Това обяснява, защо клиентите на тази парадигма свързват 
сънищата си с терапията в по-голяма степен от клинетите на другите 
терапевтични школи. Трябва да се отбележи, че използваният 
въпросник е основан на психодинамичната парадигма и поради това в 
него не са включени ежедневни ситуации, които да са типични за 
клиентите на КПП (напр. водене на дневник, прогресивна мускулна 
релаксация и др.). Двете разлики (по отношение на скала Интензивност 
и скала Контекст) могат да бъдат открити и когато сравняваме школите 
КПП и ПП в начална и напреднала фаза на терапия.   

Домашните задания са важна междусесийна активност, която не 
е включена в оригиналната версия на Въпросника за междусесийни 
процеси. Тяхната важност ясно се открива в позитивната им корелация 
с редица междусесийни процеси. Особено значими са заданията, които 
клиентът си поставя сам. Те са израз и на мотивацията, която 
клиентите имат, да приложат дискутираното в сесия и извън нея и така 
да променят себе си или аспекти от живота си. А това е силен 
предиктор за успешна психотерапия, както редица изследвания са 
установили (напр. Overholser, 2005; Ryan & Deci, 2008).  

В заключение трябва да се отбележи, че настоящото изследване 
има няколко слаби страни. На първо място данните са събирани по 
електронен път чрез запитване по Интернет. Подобни online-
изследвания набират популярност в последните години най-вече 
заради бързото събиране на участници, но имат и своите недостатъци. 
Не може да се твърди със сигурност, че лицата са наистина 
психотерапевтични клиенти или че социодемографските данни, дадени 
от тях, са верни (Fischbacher, Chappel, Edwards & Summerton, 2000). 
Опит да се ограничи достапът на лица, които не са в терапия, бе 
направен чрез разпространяването на линка към изследването само във 
форуми и Facebook-групи, свързани с психични разтройства и 
терапевтична помощ. И не на последно място, тъй като използваният 
метод е selft-reporting, не можем да сме сигури за истинността на 
докладваните симптоми или пък за тенденциите на преувеличаване у 
изследваните лица.   

Сред силните страни на изследването е относително голямата 
извадка, която е нетипична за проучвания в областта на Клиничната 
психология. Друга силна страна е опитът вече съществуващия 
Въпросник за междусесийните процеси да бъде допълнен и обогатен 
като се включат айтеми, свързани с домашните задания например. 
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Настоящото изследване се занимава с една нова тема, която до сега не 
е била фокус на емпирично проучване. Като следваща стъпка в тази 
насока може да бъде направено paper-and-pencil-изследване, за да се 
проверяват резултатите от настоящото проучване, както и да се 
задълбочи изследването на връзката между междусесийните процеси и 
резултатите от терапията.  
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ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДПОЧИТАНИ  
ОТ ИНДИВИДА КОПИНГ СТРАТЕГИИ  

В ПЕРИОДИТЕ НА ЗРЯЛОСТ 
Кръстю Петров 

В статията е направен опит за очертаване на връзката между нагласите на 
индивида към смисъла на живота и смъртта и стратегиите, които са 
предпочитани при справяне с възникнала стресова ситуация. Направен е 
теоретичен обзор на подходите към търсенето на смисъл в живота и копинг 
стратегиите. Проследени са различни теоретични подходи и е представен модел на 
търсени връзки между копинг стратегиите, както и перспективите за нови 
изследвания в областта. 

LIFE ORIENTATIONS AND STRATEGIES PREFERRED  
BY THE INDIVIDUAL IN THE PERIODS OF MATURITY 

Krastyu Petrov 
In this article I attempt to make a relationship between the attitudes of the individual to the 
meaning of life and death, and the strategies that are preferred in dealing when a stressful 
situation arises. There are an overview of the theoretical approaches to the search for 
meaning in life and coping strategies ,and a model of the searched relations between them. 
I suggest some prospects for new research in this area. 

Подходи към търсенето на смисъл в живота 
Изконният въпрос за смисъла на съществуването и живота 

намира доколкото универсален, толкова и субективен отговор. 
Универсалният характер е разкрит именно в различните 
формулировки, целящи намирането на обяснение и мотивация за 
утрешния ден. Обслужвайки една и съща цел, всички подходи, 
философски и религиозни школи осигуряват едно – вяра, че днешният 
и утрешният ден не са напразни, че има реален смисъл от това, че 
съществуваме. На индивидуално ниво подобни концептуални рамки са 
от изключително значение за създаването на собствени цели. На 
колективно ниво тези отговори и рамки създават възможността за 
съществуване на обществото. Ако погледнем в глобален аспект, 
различните теоретични рамки са еднакви по смисъла и търсенията си.  

Дали залагат на духовното развитие, на стоическото приемане 
или изпълнението на специфични ритуали, както и множеството 
техники, целта е еднаква и общовалидна.  
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В личен план смисълът на живота се изразява в неговата 
субективна ценност. Животът е ценен когато дава възможност за 
реализация на човешките способности и удовлетворяване на желанията 
и целите.В този смисъл първичната жизнена мотивация е търсенето на 
смисъл, а и всички наши стремежи са подчинени на това търсене 
(Франкъл, 2000). 

Континуумът живот - смърт 
Изследванията разкриват, че съществува значителна връзка 

между отношението на индивида към живота и неговите нагласи към 
смъртта(Wong, 2000). Ако човек въпреки трудностите и несполуките 
приеме живота си за смислен и изпълнен с цели и възможности, ще 
бъде в състояние да приеме реалността на неизбежната смърт без 
прекомерен страх и тревога.Ако обаче не може да намери смисъл в 
собствените си преживявания и цели и не приема провалите в 
живота си, мисълта за смъртта ще предизвиква непреодолим страх и 
може да доведе до депресия и отчаяние (Erikson, 1982). 

Когато ние наистина приемем своята смърт, ние заявяваме своето 
намерение да инвестираме цялата си енергия и време, живеейки добър 
живот вместо да се браним от нейната неизбежност (Wong, 2008).  

Като човешки същества всички знаем, че нашата съдба е един 
ден да умрем. Осведомеността за тази реалност предизвиква 
тревожност, с която можем да се справим на психологическо ниво, а 
всеки може и намира свой начин за това. От съществено значение е как 
съзнателните и несъзнателните стратегии за справяне определят 
качеството на живота. Начинът на справяне с този екзистенциален 
въпрос оказва положителен или отрицателен ефект върху начина, по 
който живеем. 

Място на копинг стратегиите 
Като цяло в психологическата литература, терминът който се 

среща за обозначаване на конкретна стратегия за справяне със 
субективно трудни житейски ситуации, е копинг стратегията. 
Копингът играе важна роля при изследване на значимостта на връзката 
личност – среда. От една страна копингът влияе върху оценката на 
стресовата ситуация и вземането на решение, а от друга той самият е 
резултат, на вече взетото решение. Така стратегиите за справяне са 
индикатор както за индивидуалните разлики в търсенето, така и при 
даването на отговор на стрес. 
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Думата стрес идва от английския език и означава 
натиск,напрежение.В китайския език най-близката дума обозначаваща 
стреса е ,,криза‘‘ и се състои от два йероглифа-,,опасност‘‘ и 
,,възможност” (http://www.stress.org). 

Един от първите изследователи на стреса е Ханс Селие.Той 
доказва,че емоционалните реакции на човека спрямо стреса го 
правят податлив на различни заболявания (Саймънтън, Саймънтън, 
Крайтън, 2009). 

Ричард Лазарус дефинира справянето с кризисна ситуация като 
когнитивни и поведенчески усилия за преодоляване на 
ситуация,надхвърляща индивидуалните ресурси и заплашваща 
психичното благополучие на личността (Handbook of Psychology, 
2003). Лазарус разглежда стресовата реакция в личностен план като 
взаимодействаща със ситуацията посредством когнитивни 
процеси:оценка на опасността и справяне със стреса.Процесът на 
оценяване включва два етапа:първична оценка и вторична 
оценка.Първичната е процес на възприемане и оценяване на заплахата 
от индивида,а вторичната-процес на търсене на отговор на тази 
заплаха.Справянето със стреса (coping) е изпълнение на този отговор 
(Русинова-Христова, Карастоянов, 2000). 

Лазарус смята че копинг-стратегиите имат различна 
ефективност в различни ситуации. Това дава бум на различни подходи 
към изучаване на копинг стратегиите. В някои от тях се акцентира 
върху процесите на саморегулация и контрол над средата.Така с 
„копинг” се концептуализира единствено ефективната и успешна 
саморегулация. Според други изследователи начинът на справяне със 
стреса е по – значим елемент за разбирането на процеса стрес, 
отколкото честотата или интензивността на стресовите епизоди 
(Lefevre & Kubinger, 2004). 

Съществуват биологична, личностна и социална 
предразположеност към повишен стрес, базираща се върху определено 
поведение, което на психосоматична основа води до повишен риск от 
заболявания. Биопсихосоциалната позиция разглежда стресовото 
преживяване през призмата на подход, който плътно обхваща сферите 
на човешко функциониране –индивид (носител на генетична 
информация от определен вид) – личност (носител на психика, с 
поведение съответстващо на психичната му организация) – социум 

http://www.stress.org/
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(организирана съвкупност от индивиди, която упражнява натиск върху 
отделния индивид в процеса му на ставане на личност). 

Интериндивидуални и интраиндивидуални различия 
в предпочитаните копинг стратегии 
Според прегледаните от мен изследвания, може да се заключи, 

че някои от индивидуалните особености за реакция в стресова 
ситуация са вродени, а други зависят от субективни фактори, като 
начина, по който се възприема заплахата. Всяка дейност може да 
предизвика преживяване на стрес без да причини вреда, тъй като 
стресът е отговор на тялото на всяко поставено пред него изискване, а 
всяко изискване е в известен смисъл уникално, т.е. специфично. 

При проследяване на възрастовите и половите различия, се 
очертават интересни заключения, свързани основно с различните 
жизнени сфери. За възрастният човек основни стресогенни 
преживявания са тези свързани със здравето му като тук са включени 
всички тревоги от контрола на теглото до прекараните по-тежки 
заболявания и операции. За младите хора обикновено здравословното 
състояние не заема първо място в листа с преживяван стрес, но доста 
по-често, в сравнение с възрастните, те са склонни да споделят за 
проблеми със семейството. Друго заключение за влиянието на 
възрастта върху копинг стратегиите е, че копинг стратегията 
положителна преоценка на ситуацията се наблюдава най-често и е 
предпочитана основно сред младите, които сами правят своите избори, 
ценности и цели, а най-рядко се използва от тези, които нито са 
изградили собствена самоопределеност, нито имат желание за това 
(Folkman et al., 1987). 

Относно половите различия повечето изследвания не 
установяват сериозни и значими различия в използваните копинг 
отговори между двата пола. Различия са отчетени по отношение на две 
стратегии - самоконтрол и емоционална експресивност. Тези копинги 
се смятат за културално зададени чрез възпитанието в определена 
полова роля, по отношение на определен тип ценности, които 
определят очаквания към мъжете да бъдат по-въздържани в емоциите 
си (Folkman ет ал.,1987). 

Ключова роля при възникването и развитието на стресова 
реакция играе самия индивид, като биологична единица и носител на 
определена генетична информация, неговата житейска нагласа и 
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начина, по който възприема и оценява събитията в живота. В 
индивидуален план за преработка на информацията значение имат 
диспозициите на локус контрол, които се определят като когнитивно 
представяне на връзката между поведението на човека и начина, по 
който възприема постигнатите резултати (Русинова-Христова, и 
кол.,2000). Приписването на невъзможност за контролиране от страна 
на субекта на някои събития от живота, представлява външна 
локализация на контрола. И обратното, приписването на възможност за 
контролиране на стресовото събитие е вътрешен контрол. 

Интерналната диспозиция предполага възприемане на 
резултатите като последствие от собствените действия, докато 
външният контрол търси връзката на резултатите от дейността с 
влиянието на другите хора или с фактори, които са извън личния 
контрол. 

Хората с вътрешен локус на контрол са уверени в себе си, 
разчитат на собствените си сили и не се нуждаят от подкрепа. В 
стресови ситуации те проявяват по-голяма устойчивост. Освен това, 
използват по-ефективни стратегии за справяне със стреса, в сравнение 
с тези с външен локус, които възприемат случващото се като 
независещо от тях и по-дълго преработват травмата (Rotter, 1975). 

Вътрешният контрол определя възприятието на хората, че 
случващите се проблемни ситуации могат да бъдат контролирани от 
самите тях. Това помага на преживяващите стрес да изграждат нагласа 
към проблемите, която ги подпомага в самостоятелното справяне с 
проблемните ситуации. И обратното, външният упътва поведението 
към емоционално преработване на информацията или маладаптивно 
(неефективно) преработване, тъй като сама по себе си екстерналната 
диспозиция прехвърля отговорността за решаване на задачата върху 
обстоятелства извън субекта преживяващ стресовото събитие 
(Rotter,1975). 

Връзка между копинг стратегиите и нагласите към смисъла 
на живота 
Няколко теории потвърждаващи важната роля и влияние, които 

нагласите към смисъла на живота имат върху процеса на копинг 
стратегиите, са базирани върху идеята за съответствие между 
вътрешните, индивидуални начини за справяне със стреса и външните 
обстоятелства и ситуативните изисквания. Една от тях се фокусира 
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върху субективното усещане за смисъл (Wong, 1993). Приемат се 
няколко източника на стрес и успешният копинг се базира върху 
коректната идентификация на тези източници. Един от тях е 
индивидуалният личностен стрес свързан с изискванията и 
напрежението, идващи от собствения ум, неговите вътрешни и 
екзистенциални конфликти, водещи до чувство за безсмислие на 
съществуването. Моделът на Вонг постулира, че ефективният копинг и 
устойчивостта на стрес в този случай зависят от наличието на 
вътрешни за индивида средства и похвати и тяхното подходящо 
прилагане. Много е важен самият процес на преценка на ситуацията и 
изборът на съответен, подходящ отговор.  

Този процес има два стадия. По време на първичната 
преценка индивидът оценява стресовата ситуация, нейните 
изисквания и източника, който я поражда. Много важно тук е 
ситуацията да бъде максимално обективно оценена в съответствие с 
реалността. По време на втората фаза се избира подходяща 
стратегия според наличните индивидуални способности. Според 
Вонг чувството за смисъл в живота, оптимизмът, и вярата, че 
събитията могат да бъдат контролирани имат значително влияние 
върху човешката устойчивост на стрес.  

Един начин за повишаване на вътрешните резерви за справяне 
със стреса е да се изгради собствен смисъл в живота, да се работи 
върху индивидуалната житейска история и да се заменят 
ирационалните вярвания и схеми с адаптивни такива(Wong, 1993). 

Парк (Park et al., 1997) говори за два типа смисъл-глобален и 
ситуационен. Глобалният се отнася до основни цели и вярвания на 
отделния човек за света и за самия себе си. 

Ситуационният смисъл е смисълът на определена житейска 
ситуация и нейните последствия. В тази теория процесът на копинг 
обхваща оценка на смисъла и правене на смисъл. В реалния живот 
човек първо оценява смисъла на определена ситуация и се замисля 
дали има съответствие между глобалния и ситуационния компонент. 
Ако има такова, ситуационният стрес бързо намалява. Ако няма, то 
тогава дисонансът води до дискомфорт и дистрес. С други думи, за да 
изпитваме по-малко стрес е нужно да търсим смисъл във всяка 
ситуация, и ако не намерим такъв, да го създадем. 
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Има много изследвания за връзката между нагласите към 
смисъла на живота и различните аспекти на копинг стратегиите. 
Качествените проучвания се фокусират основно върху съдържанието 
на смисъла. Debats, Drost, and Hansen (1995) са питали хората за 
ситуации и периоди от техния живот, в които са изпитвали чувство, че 
техният живот има смисъл или няма такъв. Много хора са споменали, 
че са почувствали и намерили смисъл в кризисни и трудни ситуации. 
Авторите правят извод, че хората, които са се справили със стресова 
ситуация в миналото , намирайки смисъл в нея, по-късно преживяват 
по-силно чувство за смисъл в живота. 

Davis and Nolen-Hoeksen (2001) се фокусират върху процеса на 
намирането на смисъл в справянето със загубата на близък човек. В 
тяхното изследване участниците атрибутират смисъла на ситуацията в 
контекста на техния собствен мироглед (религиозна или духовна 
интерпретация). Това изследване предполага, че ако страдащия не 
успее да намери смисъла шест месеца след загубата, то след това е 
малко вероятно това да се случи.  

Количествените изследвания потвърждават негативната 
корелация между чувството за смисъл и усещането за стрес. Halama and 
Fickova (2003) доказват позитивна корелация между усещането за 
смисъл в живота и активните, ориентирани към решаване на проблема 
копинг стратегии- активен копинг, планиране, позитивна 
интерпретация. Van Ranst and Marcoen (2000) изследват връзката между 
индивидуалните компоненти на смисъла (когнитивен, мотивационен, 
емоционален) и копинг стратегиите в късна зрялост. Те правят извод, че 
хората с висока осъзнатост за смисъла на живота (когнитивен 
компонент) не прилагат или рядко прилагат негативен емоционален 
копинг. Авторите твърдят, че вярата в смисъла на живота при по-
възрастните води до мобилизиране на всички налични копинг 
механизми. Подобно, хора със силно чувство за себеосъщественост 
(емоционален компонент) също прилагат много рядко негативен 
емоционален копинг, за разлика от индивиди с нисък емоционален 
компонент (незадоволеност от живота, депресии, тревожност), които 
използват негативния емоционален копинг много често. 
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Дискусия 
В заключение може да се каже, че не е достатъчно изследван 

въпросът за връзката между прилаганите от индивида в периодите на 
зрялост когнитивни,поведенчески и емоционални стратегии за 
справяне със стресираща ситуация и следните няколко фактора: 

1. Наличие или отсъствие в живота на изследвания на цели, свързани 
с бъдещето, които 

1. придават на живота му осмисленост, насоченост и времева 
перспектива. 

2. В каква степен се възприема от изследвания собствения му живот 
като интересен, емоционално наситен и изпълнен със смисъл. 

3. Равносметката на преживяванията и постиженията в досегашния 
живот,усещане за удовлетвореност от самореализация, 
продуктивност и осмисленост. 

4. Нагласи към смъртта, религията, съдбата, прераждането. 

Изследователски методики 
В изследването,което планирам да започна, ще използвам тестът 

на Джеймс Крамбо (J.S.Crumbaugh) и Леонард Махолик (L.T.Maholick) 
“Жизнени цели” (Purpose-in-Life Test, PIL), който е разработен през 60-те 
години за емпирична диагностика на теорията на Виктор Франкъл 
(V.Francl) за екзистенциалния вакуум и ноогенните неврози. 

Оригиналната методика представлява списък от 20 биполярни 
оценъчни скали (част А), съчетани със 7-степени на градациите за 
предпочитанията (3,2,1,0,1,2,3).Оценките се правят по различен начин 
от 0 до 6, но като общо правило, 6 означава наличие, а 0 -отсъствие на 
цел в живота.Част В е списък от 13 незавършени изречения, засягащи 
теми за смисъла на живота и безсмъртието, а част С - свободен разказ 
за собствените житейски цели и тяхната реализация. 

Ще бъдат добавени и няколко айтема за нагласите на индивида 
към смъртта, религията, прераждането, съдбата. 

За определяне на копинг стратегиите ще приложа Coping 
Strategies Inventory,който е въпросник, съдържащ 72 айтема, 
предназначен да изследват когнитивните и поведенчески отговори, 
които индивидът прилага в определено стресиращо събитие.Той 
съдържа 14 субскали –8 първостепенни,4 второстепенни и 2 
третостепенни.Тук ще дам и кратко описание на тези скали: 
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Първостепенни: 
1. Решаване на проблема: Включва айтеми отнасящи се до 

когнитивни и поведенчески стратегии за елиминиране на 
причината, породила стреса. 

2. Когнитивно преструктуриране:Включва когнитивни 
стратегии,променящи смисъла и значението на събитието, 
поглеждайки го в нова, по-малко стресираща перспектива. 

3. Социална подкрепа:Айтемите се отнасят за търсене на 
емоционална подкрепа от семейство,приятели и др. 

4. Изразяване на емоции. 
5. Избягване на проблема:Отричане съществуването на проблема 

и избягване на мисли и действия за неговото решаване. 
6. Желание и надежда нещата да не бяха се случвали и някак си да 

се оправят от само себе си (wishful thinking) 
7. Отдръпване от социалната подкрепа. 
8. Самообвинения и самокритика за създалата се ситуация. 

Второстепенни-получават се като комбинации от 
първостепенните: 

1 и 2- Поведенческо-когнитивно- фокусирана ангажираност към 
решаване на проблема 

3 и 4 - Емоционално- фокусирана- ангажираност към решаване 
на проблема 

5 и 6 - Поведенческо-когнитивно-фокусирана неангажираност 
към решаване на проблема 

7 и 8 - Емоционално -фокусирана неангажираност към решаване 
на проблема 

Цел и задачи на изследването 
Замисълът на моето бъдещо изследване е да се види кой какво 

прави или не прави за да се справи с търсенето на смисъла на живота и 
смъртта, като приемаме, че всяко действие в нашия живот е специфичен 
акт на копинг стратегия. Интересно ще бъде да се види как нагласите към 
смъртта се отразяват на нашата оценка за миналото и на бъдещите ни 
планове. Каква е връзката, ако има такава, между прилаганите в 
ежедневието стратегии за справяне със стреса и успехът или неуспехът в 
търсене на смисъла на съществуването и смъртта и произтичащите от там 
жизнени ориентации и нагласи към религията, съдбата, прераждането. 
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ПСИХОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Радка Масалджиева 

Медицината е една от областите на знанието, с доказан принос за развитието на 
психологическата наука и практика. Едновременно с това съществуват огромен брой 
проучвания за значението на психологията за ефективността на медицинската 
практика. Мястото на психологията в обучението по медицина е тема на дебат и 
спорове в САЩ и Европа отдавна. Доколкото на автора е известно в България такава 
дискусия се води само неофициално, липсват публикации по темата. Основна цел на 
настоящия доклад е да насочи вниманието на професионалната общност към 
необходимостта от проучване на различните аспекти на преподаването на психология 
на студентите от Медицинските университети в страната. Резултатите от такова 
проучване могат да се използват за оптимизиране на учебните програми по психология 
за бъдещите лекари; за организиране на специализирано обучение на преподавателите; 
за подготовка на учебно съдържание и помагала, които съответстват на 
съвременното развитие на науката психология и на психологическата практика от 
една страна и които предизвикват интереса на студентите от друга. Втора важна 
цел на доклада е представяне и обсъждане на резултати от няколкогодишно проучване 
на интереса на студентите по медицина към обучението по психология, както и 
техните нагласи по отношение на психологията в медицината. Проучени са 286 
студенти по медицина от Медицинския университет в Пловдив, мъже и жени, със 
средна възраст 22,9 (SD=2,27). Използвани са въпросник, зрително аналогова скала и 
контент анализ на текстовете, написани от студентите, в отговор на въпроси за 
техните очаквания от обучението по психология. 72,7% от отговорилите на въпроси за 
очакванията им от обучението по психология са използвали различни форми на 
термини, кодирани в група със значение на „полезно“ и само 14,5% от тях – термини 
от групата „интересно“. Съответно на това 95% от отговорилите на въпросника 
смятат, че психологическите знания могат да им помогнат значително в бъдещата 
професионална работа. Нагласите за полезността на психологията се променят в 
процеса на обучението – студентите от втори и от пети курс я оценяват значимо 
различно t=2,384, p=0,019. 

PSYCHOLOGY IN MEDICAL EDUCATION 
Radka Massaldjieva 

Medicine is one of the areas of knowledge, with proven contribution to the development of 
psychological science and practice. Simultaneously, there are a huge number of studies on the 
importance of psychology on the effectiveness of medical practice. The place of psychology in 
medical training is a subject of debate and controversy in the United States and Europe long 
ago. As far as the author knows, in Bulgaria such a discussion is carried on only informally, no 
publications on the subject. The main objective of this report is to highlight the professional 
community to the need to study the various aspects of teaching psychology for students from 
medical universities. The results of this study can be used for optimizing educational programs 
in psychology for the future doctors; for organizing specialized training for teachers; for 
creating training curriculum and materials that match the modern development of the science of 
psychology and psychological practice on the one hand and that arouse the interest of students, 
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from the other. A second important objective of the report is to present and discuss the results of 
several years of research of the interest of medical students in psychology training, as well as 
their perception of psychology in medicine. We studied 286 medical students from the Medical 
University of Plovdiv, men and women, with an average age of 22,9 (SD = 2,27). The methods 
used are a questionnaire, a visual analogue scale and content analysis of texts written by 
students in response to questions about their expectations from the training in psychology. 
72.7% of respondents that answered the questions about their expectations from the training in 
psychology have used various forms of terms coded in a group to mean "useful" and only 14.5% 
of them - terms from the a group with meaning of "interesting". Accordingly, 95% of the 
respondents believe that psychological knowledge can help them greatly in their future 
professional work. Attitudes about the usefulness of psychology change in the education process 
- students in second and fifth year estimate it significantly different t = 2,384, p = 0,019. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Факторите, които оказват влияние върху взаимоотношенията 

между психологията и медицината са многообразни. Бързото развитие 
на психологическите дисциплини, които генерират знания и 
терапевтични стратегии, приложими в здравеопазването, интензивното 
проучване на психо-социалните влияния върху здравето и 
боледуването, благоприятстват приложението на психологията в 
различни области на медицината (Holtzman, Evans, Kennedy et al., 1987; 
Castelnuovo, 2010). Една такава област е медицинското образование. 

Включването на преподаване по психология в обучението на 
студентите по медицина е било тема за дебат отдавна, почти от началото 
на 20-ти век (Culpin, 1986; Pickren, 2007). В последните години тема на 
обсъждане вече не е необходимостта бъдещите лекари да изучават 
психология, тъй като тя е част от учебната програма на медицинските 
университети по света. Споровете и проучванията се концентрират върху 
различни проблеми като квалификацията на преподавателите; 
съдържанието на програмата; трудностите и пречките при преподаването 
на психология в медицинските университети, сред които съпротивата на 
студентите и маргинализацията на преподавателите по психология 
(Benbassat, 1996; Russell, van Teijlingen, Lambert et al.,, 2004; Peters & 
Livia, 2006; Litva & Peters, 2008). Има данни, че лекарите и психолозите 
трудно постигат съгласие относно това какви психологически знания са 
нужни на студентите по медицина още от началото на дебата за 
психологията в учебната програма по медицина. (Culpin, 1986; Pickren, 
2007). Това има отношение и към установеното разделяне на 
дисциплините, преподавани в медицинските университети по света на 
задължително необходими за медицинската практика и на такива, които 
може да представляват определен интерес: двете групи научни 



Р. Масалджиева – Психологията в медицинското образование  
247 

дисциплини се означават от авторите, които пишат по проблема като 
„need to know” (необходимо да се знае) и „nice to know” (не е зле, да се 
знае или би могло да е интересно, да се знае) (Peters & Livia, 2006; de 
Visser, 2009).  

Психологията е част от учебната програма на Медицинските 
университети в България от 70-те години на 20-ти век, когато започва 
преподаване на медицинска психология. 

Основна цел на настоящата работа е да представи резултати от 
няколкогодишно проучване на интереса на студентите по медицина 
към обучението по психология, както и техните нагласи по отношение 
на психологията в медицината. Идеята за това проучване е породена от 
практическите потребности на преподаването на психология на 
студентите от Медицинските университети в страната. Резултатите от 
него могат да се използват за оптимизиране на учебните програми по 
психология за бъдещите лекари; за организиране на специализирано 
обучение на преподавателите; за подготовка на учебно съдържание и 
помагала, които да съответстват на съвременното развитие на науката 
психология и на психологическата практика от една страна и които да 
предизвикват интереса на студентите от друга.  

МЕТОДОЛОГИЯ: В продължение на последните 6 години са 
проучени 286 студенти по медицина от Медицинския университет в 
Пловдив, българи и чужденци. Използвани са въпросник, разработен за 
целите на проучването, зрително аналогова скала (ЗАС) и контент 
анализ на текстовете, написани от студентите, в отговор на въпроси за 
техните очаквания от обучението по психология. Въпросникът и ЗАС 
са използвани при български студенти и при чуждестранни студенти, 
обучавани на английски език; студентите от 2-ри курс са 45; а от 5-ти 
курс са 76; мъжете са 47,1%, жените - 52,9%, средната възраст е 22,88 
г. (SD=2,274). 

Използваният въпросник е насочен към самооценка на равнището 
на познания на студентите по психология, интересът им към 
психологическите проблеми, мненията на студентите за степента, в която 
психологическите знания могат да бъдат полезни в тяхната бъдеща 
професионална работа и за съдържанието на обучението. Зрително 
аналоговата скала съдържа две 100 мм линии, за които изследваните са 
получили инструкция да отбележат върху всяка от линиите в каква степен 
психологията за тях е интересна и в каква – полезна.  
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Очакванията от обучението са проучени при друга група 
студентите от 2-ри курс (N=165), по време на обучение по психология; 
участвали са само студенти, обучавани на български език. Те са 
изложили мненията си в свободен текст, който е проучен с контент 
анализ. Отчетени са наличието и честотата на 4 групи категории: 

1. Първата група представя интереса към психологията, мненията, 
които описват психологическите знания като интересни, например 
термини като интерес, интересува, заинтересува и т.н. 

2. Втората група включва термини със значение на полезен, 
помагащ, позволяващ, улесняващ и т.н. в конструкции, които 
съдържат психологията, която студентите изучават. 

3. Третата група включва термините, които съдържат очакване 
обучението по психология да даде знания и да подпомогне 
комуникацията с пациента и неговите близки. Такива са например: 
общуване, контактуване, предразполагане, поставяне на мястото 
на..., взаимоотношение и т.н. 

4. Последната кодирана група термини съдържа очакванията за 
постигане на разбиране, изучаване, опознаване на психиката и 
поведението на пациента, представени с термини като личност, 
душевност, характер, мислене, възприятие, прояви на психиката, 
абнормни прояви, състояния и т.н. 

Изследването е анонимно и в него са участвали само студенти, 
изразили информирано съгласие. Съобщена е действителната цел на 
събирането на данни, а именно анализ, който ще подобри обучението 
по психология. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:    
Резултати от отговори на въпросника: В таблица 1 е представена 

честотна характеристика на дадените отговори на въпросите, свързани с 
интереса на студентите към психологическата проблематика и тяхното 
схващане за полезността на психологическите знания:  

Таблица 1. Честота на дадените отговори на въпросника 
 
Формулировка на въпроса 

 Да Не 
N % N % 

Въпрос №3: Психологическите знания могат да ми помогнат 
значително в бъдещата ми професионална работа. 

 
115 95% 6 5% 

Въпрос № 4: В последните 2-3 години съм чел книги в 
сферата на психологията. 

  
 58 47,9% 63 52,1%  

Въпрос №5: В последните 2-3 години съм чел статии в 
сферата на психологията.  

 75 62% 46 38% 
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Таблица 2: Брой прочетени книги 
 Честота Процент 
0 
1 
2 
4 
5 
Общо 

55 
24 
26 
 8 
 8 

121 

45,5 
19,8 
21,5 
 6,6 
 6,6 

 100,0 

Много висок процент - 95%, от отговорилите на въпросника 
смятат, че психологическите знания могат да им помогнат значително 
в бъдещата професионална работа. По-малко са обаче студентите, 
които са чели психологическа литература – статии и книги. Почти 
половината от изследваните са чели книги от областта на психологията 
по време на следването си, като от тях най-много са прочели по 2 или 3 
книги - Табл.2. 

Отговорите, дадени на въпросите за четене на книги и четене на 
статии корелират значимо позитивно помежду си – r=0,377, p<0,001 
(корелация на Spearman), което означава, че четящите студенти са 
търсели и чели и от двата вида източници. 

Подобни са резултатите, получени от ЗАС – средните стойности 
на отбелязаните от студентите отговори за степента, в която 
психологията е интересна и полезна за тях са съответно хср.=7,16 (SD= 
2,073) и хср.=6,96 (SD= 1,739). Това не съответства на обсъжданото в 
чуждата литература възприемане на психологията в медицинското 
образование като второстепенна дисциплина, която може да е 
интересна, но не е съществено необходима на бъдещите лекари (de 
Visser, 2009). Студентите смятат, че тя е едновременно и интересна и 
полезна. Отговорите корелират помежду си позитивно и значимо – 
r=0,753, p<0,001 (корелация на Spearman). 

Интересни са сравненията на схващанията на студентите от 2-ри 
и от 5-ти курс (Таблица 3). Оказва се, че средните оценки на това 
доколко психологията е интересна и полезна при българските студенти 
- второкурсници и при петокурсници значимо се различават. 
Студентите в 5-ти курс оценяват по-ниско както полезността на 
психологията, така и степента, в която тя представлява интерес за тях. 
Може да се предположи влияние за тази промяна на различни фактори, 
като например: психология се изучава само във втори курс; броят на 
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изучаваните дисциплини за петокурсниците е значително по-голям и 
техният интерес се разпределя между тях. 

Полученият в нашето проучване резултат е съзвучен на 
докладвания от Verhoeven и съавт. (2002), според които при студенти 
от Maastricht Medical School се установява трайно нарастване на 
знанията по медицинските и клиничните специалности от първи до 
шести курс и спиране на растежа на обема на знанията по 
поведенчески и социални науки в четвърти и пети курс. Преди 
провеждане на изследването авторите са предполагали повишаване на 
знанията по поведенчески науки в този период, тъй като това е периода 
на студентските стажове, когато студентите се срещат с реалните 
проблеми на пациентите.  

Въпреки че средните стойности, получени от нас се различават 
и при чуждестранните студенти от 2-ри и 5-ти курс, обучавани на 
английски език, различията не са статистически значими. Тук трябва 
да се отчете и малкият брой на чуждестранните студенти, съгласили се 
да участват в проучването, което оказва влияние и върху резултатите. 

Таблица 3. Сравнение на средни за степента, в която психологията 
се оценява като интересна и полезна 

Психологията е 
интересна 

Хср. SD t p 

Български студенти: 
2-ри курс 
5-ти курс 

 
7,96 
6,47 

 
1,768 
2,136 

 
3,408 

 
,001 

Чуждестранни 
студенти: 
2-ри курс 
5-ти курс 

 
 
8,656 
7,235 

 
 
1,143 
1,908 

 
 
2,036 

 
 
,053 

Психологията е 
полезна 

    

Български студенти: 
2-ри курс 
5-ти курс 

 
7,373 
6,473 

 
1,813 
1,692 

 
2,384 

 
,019 

Чуждестранни 
студенти: 
2-ри курс 
5-ти курс 

 
 
7,989 
7,282 

 
 
1,320 
1,451 

 
 
1,216 

 
 
,236 

По отношение на съдържанието на обучението най-висок е 
процентът на студентите 51,2,%, които смятат, че за да бъде полезно за 
тях, то трябва да включва практически насоки и примери от практиката. 
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72,7% от отговорилите на въпроса за очакванията им от 
обучението по психология са използвали различни форми на термини, 
кодирани в група със значение на „полезно“, 14,5% от тях – термини от 
групата „интересно“. Най-висока е честотата на отговорите на 
студентите, които очакват постигане на разбиране и опознаване на 
психиката и поведението на пациента – 75,2% от участниците са 
използвали термини от четвъртата група. В същото време от тази група 
са дадени и най-голям брой отговори – от 0 до 13; хср.=2,53 SD=2,577. 
Отговорите, съдържащи третата категория са 52,1% и те корелират с 
отговорите, съдържащи очакване за полезност – r=0,290, p<0,001 
(корелация на Spearman). 

Проучванията на преподаването на психология в Медицинските 
университети би трябвало да се превърне в научна основа за 
съдържанието и разпределението на учебните програми, за 
използваните преподавателски стратегии, за подготовката на 
преподавателите. Според Russell и съавт. (2004) осигуряването на 
адекватно обучение по поведенчески и социални науки в 
медицинските висши училища се изправя пред редица бариери, само 
част от които са общи за висшето образование. За преодоляване на 
тези бариери авторите смятат за необходимо създаването на бази от 
данни по отношение на особеностите на преподаване на поведенчески 
науки на студенти от медицинските университети. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Настоящото проучване си постави за цел да провери дали 

отношението към психологията от страна на студентите по медицина в 
Медицински университет – Пловдив кореспондира на обсъжданото в 
литературата мнение за второстепенно значение на психологическите 
знания в медицинското образование. Резултатите не потвърждават това 
мнение. Установени бяха благоприятни нагласи към обучението по 
психология сред второкурсници и петокурсници, както български, така 
и чуждестранни студенти. 

Преобладава схващането за полезност на психологията за 
бъдещия лекар. В най-голяма степен са изразени очаквания за по-добро 
разбиране на мисленето и поведението на пациента, като резултат от 
курса по психология. Едновременно с това студентите предпочитат 
практическа насоченост на съдържанието на обучението. 
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ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА 
ВЕРСИЯ НА САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ЗА ПСИХОПАТИЯ 

НА ЛЕВЕНСЪН (LSRP) 
Венцислав Попов, Кирил Бозгунов, Георги Василев, 

Жасмин Василева 

Скалата за самооценка на психопатия на Левенсън (LSRP) е инструмент от 26 
айтема за бърза оценка на психопатни личностови черти. Български превод на LSRP 
беше пoпълнен от 379 участници, част от които бяха в продължителна ремисия от 
зависимост към хероин или амфетамини. Конфирматорни факторни анализи 
показаха, че трифакторната структура предложена от Brinkley et al. (Assessment 
15:464–482, 2008) постигна задоволителна съгласуваност. Експлораторни факторни 
анализи показаха, че текущата извадка се описва още по-добре от четири фактора – 
измамливост/манипулативност, себичност/повърхностност, липса на емпатия и 
избухливост/импулсивност. Първите три формират първичната психопатия, а 
четвъртият –вторичната. Анализ на външната валидност показах, че инструментът 
има частично припокриване с теоретично очаквания атерн от взаимовръзки. ROC-
крива анализ показа, че инструментът има приемлива диагностична стойност 
спрямо „златния стандарт“ за оценка на психопатия, PCL (Psychopathy Checklist). 
Използване на медианата като критерий за диагностика води до 95% сензитивност 
(правилно класифициране на хората с психопатия) и 50% специфичност (правилно 
класифициране на хората без психопатия). Следователно LSRP може да бъде 
използван за бърз скрининг тест преди прилагане на по-ресурсоемкия и времеемкия 
PCL, за да намали необходимия брой изследвани лица наполовина. 

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS  
OF THE BULGARIAN VERSION OF LEVENSON’S  

SELF-REPORT PSYCHOPATHY SCALE 
Vencislav Popov, Kiril Bozgunov, Georgi Vasilev, Jasmin Vassileva 

Levenson’s Self-Report Psychopathy Scale (LSRP) is a 26-item instrument designed to measure 
psychopathy traits. We evaluated the psychometric qualities of the instrument’s Bulgarian 
translation using a sample of 379 participants, the majority of whom were in protracted 
abstinence from amphetamine or heroin addiction. Confirmatory factor analyses revealed that 
the three-factor structure proposed by Brinkley et al (Assessment 15:464–482, 2008) had an 
acceptable fit. Subsequent exploratory factor analyses revealed that the current sample was 
better described by a four-factor solution – deceitful/manipulative, superficial/materialistic, lack 
of empathy and irritable/impulsive. The first three factors are facets of primary psychopathy, 
while the forth factor reflects secondary psychopathy. External validity analyses revealed that 
the instrument partially fit the expected pattern of relationships with various criterion variables. 
ROC-curve analysis revealed that LSRP has an acceptable diagnostic value for psychopathy 
measure externally by a PCL:SV interview. Using LSRP’s median score as a diagnostic cut-off 
for psychopathy leads to 95% sensitivity and 50% specificity. Thus, LSRP can be used as a 
quick screening test to reduce by half the number of participants who need to be tested for 
psychopathy before applying the more time and resource consuming PCL interview. 
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В съвременната психологична наука най-често психопатията се 
разглежда като единен конструкт, който най-точно се приближава до 
дисоциалното личностово разстройство според МКБ-10 и 
антисоциалното личностово разстройство според DSM-IV и DSM-V 
(American Psychiatric Association, 2000, 2013; Световна здравна 
организация, 1992). Hare (2003) дефинира психопатията като 
„разстройство, характеризиращо се частично с намален капацитет за 
изпитване на угризения (разкаяние) и слаб поведенчески контрол“. 
Този конструкт е важен, защото позволява предсказването на рецидиви 
и антисоциални прояви у лица със склонност към криминални 
действия (Hare, 2003).  

В българската психиатрия обаче терминът е придобил различно 
значение. Тук терминът психопатии се използва като синоним на 
личностови разстройства (Дончев, 1987; Милев, 1985; Темков, Иванов, 
& Ташев, 1973; Христозов, 1987). Според Милев психопатиите са 
„сборна група от различни състояния на личностовата абнормност, 
намиращи се на границата между здравето и психичната болест...“ 
(Милев, 1985). В общоприетата класификация в МКБ-10 терминът 
психопатия не е налице. Използва се терминът „личностови 
разстройства“, определени като състояния, които обхващат дълбоко 
заложени и трайни модели на поведение, изразяващи се в ригиден 
начин на реагиране спрямо широк диапазон от лични и социални 
ситуации (Световна здравна организация, 1992). Вероятно 
използването на термина „психопатии“ като синоним на личностово 
разстройство в България се дължи на заимстването на терминология от 
класическата руска психиатрия. От своя страна класическата руска 
психиатрия е повлияна в терминологичния си апарат от немската 
психиатрия, в която е приет термина психопатии (Ончев, 2001). 
Подробен исторически преглед е разгледан от Бозгунов, Наследникова 
и Василева (2011). 

В настоящата разработка ще се придържаме към определението 
на Hare (2003) за психопатията по две причини. Oт една страна 
методиката, която е обект на настоящата статия се базира на същото 
определение и от друга, това е най-широкоразпространената, 
изследвана и използвана дефиниция за психопатията в съвременната 
наука, подкрепена с множество съвременни емпирични изследвания 
(Cooke, Michie, Hart, et al., 1999; Gonçalves, 1999; Heinzen, Köhler, Godt, 
et al., 2011; Hildebrand, Ruiter, Vogel, et al., 2002; Huchzermeier, Bruss, 
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Godt, et al., 2006; Moltó, Poy, & Torrubia, 2000; Rasmussen, Storsaeter, & 
Levander, 1999; Spironelli, Segrè, Stegagno, et al., 2014). 

В България психопатията дефинирана в този смисъл се изследва 
от относително скоро. Vassileva, Petkova, Georgiev, et al. (2007) и 
Vassileva, Georgiev, Martin, et al., (2011) разглеждат връзката ѝ с 
импулсивността при лица с история на употреба на хероин. 
Терминологичните специфики и същността на конструкта са описани 
за пръв път на български език през 2011 г. от Бозгунов и съавт. (2011). 
Първите емпирични публикации в български източници, разглеждащи 
конструкта психопатия в този смисъл и конкретни методики за 
измерването се появяват през 2014 г. (Бозгунов, Василев, & Василева, 
2014; Василев & Бозгунов, 2014). През 2014 г. е разгледана и крос-
културалната генерализация на психопатията върху българска извадка 
(Wilson, Abramowitz, Vasilev, et al., 2014) 

Въпреки тези публикации, конструктът психопатия в тази 
форма не е широко познат и използван в България. Евентуални негови 
приложения биха могли да бъдат по-добрата оценка на риска от 
рецидив в пенитенциарната система, възможността за оценка на риск 
от криминални прояви, както и от проява на насилие (Hare, 2003). Като 
цяло в България не са налице много методики за оценяване на тези 
проблеми. 

Инструменти за оценка на психопатията 
Основният инструмент за оценка на психопатията е клиничното 

интервю “Psychopathy Checklist” (PCL), създаденo от Robert Hare 
(2003). Методиката се базира теоретично на идеите на Cleckley (1955) и 
претърпява няколко ревизии (Hare, 1991, 2003). Първоначално 
разработката на PCL е извършена върху извадки от затворници (Hare, 
1980). PCL представлява полуструктурирано интервю, при което 
получената информация от провеждането му се сравнява с колатерална 
информация от досие или друг източник (Hare, 2003).  

PCL се е наложил като основния инструмент за изследване на 
риск от рецидиви и от извършване на насилие, като често е наричан 
„златен стандарт за измерване на психопатия“ (Paulhus & Williams, 
2002; Walters, Gray, Jackson, et al., 2007) и e де факто стандартният 
метод за оценката ѝ (Acheson, 2005; Fulero, 1995). Методиката е 
толкова широко разпространена и призната, че някои автори започват 
да определят психопатията като конструкта, който е измерван с PCL, 
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макар създателят на методиката да не подкрепя този подход (Hare, 
2003). Освен основната методика съществуват и две други версии – 
Psychopathy Checklist Youth Version (PCL-YV) и Psychopathy Checklist 
Screening Version (PCL-SV). Първата е насочена към изследване на 
юноши, а втората има за цел да улесни оценяването на хора извън 
пенитенциарната система (Forth, Kosson, & Hare, 2003; Hart, Cox, & 
Hare, 2003). 

Макар да е много добра и общоприета, методиката PCL има 
някои съществени минуси. Провеждането ѝ изисква доста време, като 
стандартното полуструктурирано интервю за пълната ѝ версия отнема 
от 90 до 120 минути (Hare, 2003). Друга съществена трудност е 
задължителното използване на колатерална информация. Това 
затруднява провеждането на методиката, като от една страна я прави 
по-времеемка, а от друга ограничава използването ѝ в условия извън 
институции и пенитенциарната система, където не са налице подробни 
досиета с информация за изследваните лица. Не на последно място, 
методиката е сложна и специалистите, които я извършват, трябва да 
преминат през сериозно обучение, както и да имат значителен 
клиничен опит.  

Тези фактори налагат създаването на по-опростени методики за 
изследване на психопатия под формата на самооценъчни въпросници. 
Макар да е спорен въпроса за изследването със самооценъчни 
методики на хора, за които се предполага, че са манипулативни и 
измамливи, този тип оценяване има някои основни предимства. 
Методиките могат да бъдат провеждани без наличието на колатерална 
информация. Това ги прави удобни за използване във всякаква 
популация и при липса на досиета, епикризи и други документи за 
изследваното лице. Освен това самооценъчните въпросници са много 
по-кратки като времетраене и лесни за администриране. За 
провеждането им не е нужно изследователите да минават дълго и 
сложно обучение, което е необходимо за PCL.  

Друг положителен фактор е, че самооценъчните въпросници 
дават възможност изследваното лице субективно да се самонаблюдава. 
Това позволява да се включат в оценката някои ненаблюдаеми 
състояния и черти, както и предоставя възможност за оценяване на 
стила на отговаряне и включване на скали за лъжа, социална 
желателност и валидност. Също така по този начин се избягва 
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проблемът с ниската надеждност на оценителите вследствие на 
субективността им (Lilienfeld, Fowler, & Patrick, 2006). 

Съществуват множество самооценъчни методики за оценяване 
на психопатия. Сред тях са Levenson Self-Report Psychopathy Scale 
(LSRP; Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995), Psychopathic Personality 
Inventory (PPI; Lilienfeld & Andrews, 1996), Self-Report Psychopathy 
Scale (SRP; Hare, 1985), Antisocial Process Screening Device (ASPD; 
Frick & Hare, 2001), Socialization Scale- California Personality Inventory 
(So-CPI; Gough, 1990). Всички те имат различен брой айтеми и 
структура, но са създадени за по-бързо и лесно измерване на 
психопатия.  

В тази статия ще се фокусираме върху самооценъчната скала за 
психопатия на Левенсън (LSRP; Levenson et al., 1995). LSRP е кратка 
скала от 26 айтема за оценка на психопатични черти в общата 
популация. Първоначално е създадена, за да отрази класическия 
двуфакторен модел на психопатията, според който психопатията бива 
първична и вторична. Първичната се характеризира повече с 
личностови черти свързани с липса на угризение и изпитване на 
чувство за вина, а вторичната е свързана с антисоциално поведение и 
прояви на импулсивност. Впоследствие Lynam, Whiteside, и Jones 
(1999) не успяват да репликират двуфакторения модел, като 
задоволителна съгласуваност с данните се получава само след 
позволяване на седемнайсет интеркорелиращи грешки между 
различните айтеми в конфирматорните факторни анализи. По-късно 
Brinkley, Diamond, Magaletta, et al. (2008) извличат с експлораторни 
факторни анализи структура с три фактора – егоцентричен, 
антисоциален и коравосърдечен. При тази структура обаче отпадат 7 
от 26-те айтема. Тя е потвърдена впоследствие от Sellbom (2011) в 
английска извадка и от Somma, Fossati, Patrick, et al, (2014) в 
италианска извадка. 

Скалата LSRP е привлекателна поради това, че е кратка и лесна 
за прилагане. Въпреки това, един от основните и недостатъци е, че 
стойността ѝ като инструмент за диагностика на психопатия не е 
подробно изследвана. Повечето изследвания на външната ѝ валидност 
се фокусират върху това дали патернът от взаимовръзки между LSRP и 
множество личностови мерки наподобява този, демонстриран между 
тях и PCL-R (Brinkley et al., 2008; Levenson et al., 1995; Lynam et al., 
1999; Miller, Gaughan, & Pryor, 2008; Sellbom, 2011; Somma et al., 2014). 
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Въпреки високото припокриване между тях, се наблюдават и 
систематични отклонения от очаквания патерн (Brinkley et al., 2008; 
Sellbom, 2011). Малко изследвания са сравнявали директно двете 
методики и в тях корелациите между общите точки по LSRP и точките 
по PCL-R са приемливи, но невисоки (r = .30 до .35; Brinkley et al., 
2001; Poythress, Lilienfeld, Skeem, et al., 2010). 

При положение, че конструктът психопатия се използва в 
съдебната система и от неговата оценка зависят изходи на дела за 
предсрочно освобождаване, смъртни наказания, риск от рецидивизъм и 
др. (DeMatteo, Edens, Galloway, et al., 2014), то точното му измерване е 
изключително важно. В такъв случай използването на инструмент като 
LSRP, чиято диагностична стойност е несъвсем ясна, и чиято 
корелация с установени мерки като PCL-R е недостатъчно висока, би 
било неприемливо.  

Една от основните цели на текущото изследване е подробният 
анализ на диагностичната стойност на LSRP спрямо PCL:SV. За тази 
цел направихме паралелна оценка с двата инструмента и чрез анализ на 
ROC-кривата идентифицирахме оптимален критерий за диагностика 
чрез LSRP. Също така проведохме и набор от факторни анализи за 
проверка на факторната структура в българска извадка, както и 
анализи на външната валидност на LSRP спрямо набор от други 
методики. 

МЕТОД  
Участници 

Извадката се състоеше от 279 мъже и 100 жени на възраст 
между 18 и 50 години (медиана от 26 години), които в периода 2009-
2015 година взеха участие в по-обширно изследване на различни 
видове импулсивност при потребители на опиати и стимуланти. От тях 
85 лица бяха с предишна зависимост към хероин (66 мъже), 67 с 
предишна зависимост към амфетамини (45 мъже), 68 с предишна 
зависимост към повече от едно вещество (57 мъже) и 157 лица бяха в 
контролната група без предишна или текуща зависимост към 
наркотични вещества (109 мъже). Повечето от участниците, които 
спадат към групите със зависимост бяха в продължителна ремисия, 
което беше проверено чрез токсикологични уринни тестове и дрегери 
за алкохол – средно 1.49 години за амфетаминовата група и 3.66 
години за хероиновата група). Средната продължителност на 
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образованието на участниците беше 13 години, като случаите варираха 
от 8 до 22 години. Всички изследвани лица отговаряха на следните 
критерии, за да бъдат включени в изследването: да имат завършен 8-ми 
клас; да могат да четат и пишат на български език; да имат IQ над 75; 
да нямат болести или увреди на централната нервна система; да не са 
имали удари на главата, довели до отворена рана или загуба на 
съзнание за повече от 30 минути; да нямат психотични разстройства 
или разстройства на настроението; да не са ХИВ-позитивни; да не 
употребяват психотропни лекарствени средства към момента на 
изследването. 

Процедура и инструменти 
Тестуването се извърши в две сесии, проведени в два 

непоследователни дни, като всяка от тях продължи около 4 часа и 
включваше комбинация от клинични интервюта, самооценъчни 
въпросници и компютърни тестове. На участниците бяха заплатени 70 
лв. за участието им, както и 10 лв. за транспортни разходи. 
Тестуването се извърши от обучен екип от психолози в Български 
институт по зависимости.  

Част от изброените методики, които нямаха българска 
адаптация към момента на започване на изследването, бяха независимо 
преведени на български и обратно преведени на английски до 
получаване на задоволително сходство с оригинала.  

Психопатия 

Самооценъчна скала за психопатия на Левенсън (LSRP). 
Скалата LSRP (Levenson et al., 1995) е създадена за оценка на 
психопатични черти и поведения в общата популация. Скалата се 
състои от 26 айтема, които се оценяват по 4-степенна ликертова скала 
(силно несъгласен, несъгласен, съгласен, силно съгласен), като част от 
айтеми са реверсирани. Създадена е да отрази двуфакторния модел на 
PCL-R (Hare, Harpur, Hakstian, et al., 1990), като първите 16 айтема 
отговарят на първична психопатия (манипулативно и себично 
поведение, липса на емпатия), докато вторите 10 айтема отразяват 
вторична психопатия (импулсивност и антисоциално поведение). 
Пълният набор от айтеми са видими в таблица 1.  

Psychopathy Checklist: Short Version/Чеклист за психопатия: 
скрийнинг вариант (PCL:SV). PCL:SV (Hart et al., 2003) е съкратена 
версия на PCL-R (Hare et al., 1990). Методиката представлява 
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полуструктурирано интервю, което включва оценката на 12 
характеристики на първичната и вторичната психопатия, оценявани с 
0-2. Оценка 0 означава, че съответната черта не се наблюдава при 
изследваното лице, 1 – че аспекти от тази черта са налични, а с 2 се 
оценява пълно съвпадение между чертата и аспекти на неговата 
личност. При максимален брой от 24 точки, оценка равна или повече 
от 18 точки индикира наличие на психопатия, като точки между 12 и 
18 се считат за гранични. Подробен психометричен анализ на 
българскатa извадка може да бъде открит в Wilson et al. (2014). В 
текущата извадка инструментът имаше добра вътрешна 
консистентност за цялата скала (α = 0.9), както и за двете субскали (α = 
0.78 и α = 0.87). 

Провеждащите PCL:SV интервюто бяха обучени от д-р Жасмин 
Василева, която е отговорна за превода и адаптацията на методиката на 
български език, както и от д-р Георги Василев, който е участвал в 
обучения водени от д-р Робърт Хеър. 

Антисоциално поведение 
Поведенческо разстройство и антисоциално личностово 

разстройство. Наличието на поведенческо или антисоциално 
личностово разстройство беше оценено по модула ASPD от 
структурираното клиничното интервю за разстройства по ос 2 на DSM-
IV (Structural Clinical Interview for DSM-IV Axis II disorders – SCID-II; 
(First, Gibbon, & Spitzer, 1997). Симптомите, свързани с тези 
разстройства, се оценяват по скала от 1 до 3 (1 – липса, 2 – подпрагово, 
3 – наличие) на базата на поведенчески примери, извлечени от 
изследваното лице по време на интервюто. Зависимата мярка в 
текущото изследване е броят симптоми оценени с 3. 

Въпросник за агресия на Бъс и Уорън (AQ). Самооценъчният 
въпросник за агресия (Buss & Warren, 2000) се състои от 34 твърдения, 
за които изследваните лица посочват до каква степен отговаря на тях по 
ликертова скала от 1 (съвсем не) до 5 (напълно). Въпросникът се състои 
от 5 субскали, които измерват физическа агресия, вербална агресия, 
враждебност, гняв и индиректна агресия. Българска стандартизация на 
първите четири скали въз основа на предходна версия на инструмента 
(Buss & Perry, 1992) е извършена от Калчев (2005). В текущата извадка 
общата скала имаше добра вътрешна консистентност (α = 0.92), както и 
5-те субскали, с изключение на вербалната агресия (респективно α = 
0.89, α = 0.66, α = 0.83, α = 0.83, α = 0.8, α = 0.74). 
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Интернализирана психопатология 
Въпросник за оценка на тревожността на Спилбъргър (STAI). 

STAI e скала от две части, всяка от 20 айтема, като първата измерва 
ситуативна тревожност, а втората измерва тревожността като 
относително стабилна личностова черта (Spielberger, 2010). Оценките 
се поставят на 4-степенна ликертова скала. Беше използвана 
българската адаптация на Щетински и Паспаланов (2007) като на част 
от айтемите (13, 20, 25, 29, 35, 37) беше извършен нов превод. Двете 
части на скалата имаха отлична вътрешна консистентност в текущата 
извадка (α = 0.93 и α = 0.92), и почти всички ново преведени айтеми 
показаха много висока корелация с останалите айтеми в скалата (r > 
.68), с изключение на айтем 35 (“Чувствам се не на място“; r = 0.43). 

Индекс за чувствителност към тревожността (ANXSI: Anxiety 
Sensitivity). За разлика от STAI, скалата ANXSI не измерва 
тревожността, а чувствителността към нея, която е демонстрирана като 
независим конструкт (Reiss, Peterson, Gursky, et al., 1986). Тя се състои 
от 16 айтема, като изследваното лице посочва на 5-степенна ликертова 
скала доколко е съгласно с всяко твърдение (много малко, малко, до 
известна степен, много, напълно). Високи точки по скалата отразяват 
по-силни негативни емоции, съпътстващи изпитването на тревожност, 
т.н. „страх от страха“ („Плаша се, когато съм нервен“, „Когато не 
мога да се съсредоточа се притеснявам, че полудявам“). Скалата 
показа добра вътрешна консистентност в текущата извадка (α = 0.89). 

Скала за депресия на Бек (BDI-II). Скалата за депресия (Beck, 
Steer, Brown, et al., 1996) се състои от 21 айтема, при които изследваните 
лица посочват в каква степен са изпитали всеки от посочените симптоми 
през последните 2 седмици чрез четири степенувани отговора, 
специфични за всеки симптом (например 0 – „не се чувствам тъжен“, 1 
– „често се чувствам тъжен“, 2 – „винаги съм тъжен“, 3 – „толкова 
съм тъжен и нещастен, че не мога да го понеса“). Скалата показа много 
висока вътрешна консистентност в текущата извадка (α = 0.93).  

Скала за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието 
(WURS: Wender Utah Rating Scale). WURS (Ward, Wender, & Reimherr, 
1993) е скала за ретроспективно оценяване на ХАДВ в детска възраст 
при възрастни хора. Съкратената версия се състои от 25 симптома, за 
всеки от които изследваното лице посочва до каква степен е имал в 
детска възраст по 5-степенна ликертова скала (от съвсем не или малко 
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до доста много). Скалата имаше отлична вътрешна консистентност в 
текущата извадка (α = 0.92). 

Импулсивност 
Скала за импулсивност на Барат, 11 версия (BIS-11). BIS-11 

(Patton, Stanford, & others, 1995) е скала от 30 айтема, измерваща 
поведенческите и личностовите аспекти на импулсивността. Айтемите 
се оценяват по 4-степенна ликертова скала доколко изследваното лице 
мисли или действа по съответния начин (от рядко/никога до почти 
винаги/винаги). BIS-11 се състои от 3 подскали – непланираща 
импулсивност, моторна импулсивност и импулсивност на вниманието. 
Скалата показа висока вътрешна консистентност (α = 0.87), а трите 
подскали – приемлива (α = 0.75, α = 0.71, α = 0.75). 

Скала за търсене на усещания (SSS). SSS-V (Zuckerman, 1994) е 
скала от 40 дихотомни айтема с форсиран избор, която измерва 
личностовата склонност за търсене на нови усещания и изживявания. 
Високи точки по скалата рефлектират по-голяма склонност за търсене 
на усещания. SSS-V има 4 подскали – дезинхибиция на поведението, 
податливост към скука, търсене на вълнения и търсене на 
преживявания. Цялата скала показа висока вътрешна консистентност 
(α = 0.91), а трите подскали – от приемлива до отлична (респективно α 
= 0.83, α = 0.68, α = 0.9, α = 0.78). 

Скала за импулсивно поведение (UPPS). UPPS (Whiteside & 
Lynam, 2001) е скала, измерваща четири аспекта на импулсивността, 
която е конструирана като комбинация от айтеми от няколко различни 
скали за импулсивност. Тя съдържа 45 айтема, оценявани по 4-
степенна скала до каква степен отговарят за изследваното лице (от 
съвсем не до много). Четирите ѝ подскали са неотложност, 
непреднамереност, непостоянство и търсене на усещания. В 
текущата извадка общата скала показа отлична вътрешна 
консистентност (α = 0.93), както четирите подскали (α‘s = 0.91-0.93). 

Демографски характеристики 
Измерени бяха и следните демографски характеристики – пол, 

възраст, години образование и интелигентност. Интелигентността 
беше оценена с прогресивните матрици на Рейвън, който е тест за 
невербална интелигентност (Raven, 2003). 
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РЕЗУЛТАТИ 
Експлораторни и конфирматорни факторни анализи 
Всички анализи бяха извършени с R (R Core Team, 2014) и 

пакетите psych (Revelle, 2015) и lavaan (Rosseel, 2012; ръководство на 
български - Янков, 2014). Използвахме конфирматорни факторни 
анализи (CFA) с оценка на максималната вероятност, за да тестваме 
първоначално 4 факторни неортогонални модела – оригиналния 
двуфакторен модел на (Levenson et al., 1995), същия модел със 17 
корелиращи грешки (Lynam et al., 1999), трифакторния модел на 
(Brinkley et al., 2008) и същия модел с 4 корелиращи грешки. За оценка 
на съгласуваността на моделите бяха използвани критериите RMSEA и 
CFI. RMSEA стойности под 0.05 и CFI стойности над 0.9 индикират 
добра съгласуваност на модела към данните (Hu & Bentler, 1999). 
Мерките за съгласуваност на изброените модели са показани в таблица 
1, редове 2а до 3b. Единствено трифакторният модел с 4 корелиращи 
грешки (Brinkley et al., 2008) показа задоволителна съгласуваност към 
извадката. Корелиращите грешки бяха оценени емпирично, след 
оглеждане на индексите за модификация. Бяха избрани само тези 
корелиращи грешки, при които двата айтема бяха част от един и същ 
фактор, и съдържанието им дава теоретично основание да ссподелят 
дисперсия отвъд обяснената от фактора (сходна формулировка 
например; Sellbom, 2011). Следните двойки айтеми отговаряха на тези 
критерии: 2-3, 4-5, 9-13 и 24-25 (виж Таблица 2). 

Таблица 1 Мерки за съгласуваност на конфирматорните модели 
Модел* χ2 df CFI RMSEA (90% CI) AIC 
2a 839.48 298 0.685 .070 (.064-.075) 25634 
2b 482.52 287 0.886 .043 (.036-.049) 25299 
3a 425.29 149 0.793 .071 (.063-.079) 18574 
3b 245.37 145 0.925 .043 (.034-.052) 18402 
3c 399.07 167 0.832 .061 (.053-.069) 19683 
3d 236.90 164 0.947 .035 (.024-.044) 19526 
4a 314.03 164 0.892 .050 (.041-.058) 19604 
4b 226.94 161 0.952 .033 (.022-.043) 19523 
5a 381.00 199 0.879 .050 (.042-.057) 21347 
5b 292.54 196 0.936 .036 (.027-.045) 21265 

* 2а) двуфакторният модел на Levenson, b) със 17 корелиращи грешки; 3a) 3-факторният 
модел на Binkley et al. (2008), b) с 4 корелиращи грешки; 3c/4a/5a най-добре 
съгласуваните 3-, 4- и 5- факторни модели извлечени от текущата извадка, d/b/b) с 3 
корелиращи грешки;  
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Въпреки успешната репликация на трифакторния модел на 
Brinkley et al. (2008), решихме да проведем и набор от експлораторни 
факторни анализи върху извадката ни по няколко причини. 
Трифакторният модел на Brinkley et al. (2008) не включва всичките 26 
айтема, а само 19 от тях. Това се дължи на факта, че те избират граница 
от 0.4 за минимално факторно тегло при техните експлораторни 
анализи, което в тяхната извадка изключва близо една четвърт от 
айтемите. Избирателното поставяне на границата върху факторни тегла 
от 0.3, 0.4 или друга желана от изследователя стойност не е 
задоволителен критерий, тъй като позволява прекалено голяма свобода 
в спецификациите на модела. В действителност използването на по-
ниския, но традиционно предпочитан критерий от 0.3 води до това 
единият фактор да включва само реверсирани айтеми, които обаче не 
са съдържателно свързани един с друг.  

За да преодолеем този проблем използвахме процедура за 
последователно отпадане на айтеми, описана от Raubenheimer (2004). 
От първоначалните EFA бяха избрани айтеми с факторни тегла над 0.2 
за формиране на субскали. За всяка субскала беше изчислена алфата на 
Кронбах, както и каква би била промяната в нея, ако някой от айтемите 
бъде изключен. Айтемът, чието изключване щеше да доведе до най-
голямо покачване на консистентността на скалата, беше изключван, и 
нов EFA беше провеждан с останалите айтеми. Процедурата се 
повтори докато останаха само тези айтеми, чието изключване не би 
довело до повишаване на консистентността на скалата. 

КМО критерият показа, че извадката е подходяща за 
факториране с EFA (0.79). Използвахме метода на главните оси за 
екстракция на факторите (principal axis factoring), заедно с облимин 
ротация. Тъй като айтемите бяха измервани с четиристепенна ликертова 
скала, беше използвана полихоричната, а не пиърсъновата корелационна 
матрица (Holgado–Tello, Chacón–Moscoso, Barbero–García, et al., 2008). 
Паралелният анализ на Horn (1965) показа, че е най-добре да бъдат 
извлечени 4 фактора, докато критерият MAP (Velicer, 1976) посочи 3 
фактора като по-добро решение. Извадката не е достатъчно голяма за 
отделно прилагане на EFA и CFA върху части от нея. Въпреки това, 
направихме CFA с извлечените факторни решения от EFA, за да можем 
да сравним съгласуваността с описаните вече модели (таблица 1, редове 
3c do 5b). В таблица 2 са представени факторните тегла на оригиналния 
двуфакторен модел и на трифакторното и четирифакторното решение, 
извлечени в текущата извадка. 
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Трифакторното решение, извлечено в текущата извадка с 
последователното изключване на айтеми (Raubenheimer, 2004), беше 
доста сходно с това на Brinkley et al (2008). Следните разлики се 
наблюдаваха – във фактор едно айтем 7 е заменен от айтем 8, а айтем 13 
отпада; към фактор две е добавен айтем 10; към фактор три е добавен 
айтем 22. Интерпретацията на трите фактора остава същата – 1) 
измамливо и себично поведение, 2) липса на състрадание към другите и 
3) импулсивно и избухливо поведение. Този модел отразява по-добре 
факторната структура в текущата извадка (таблица 1), но това би могло 
да се дължи на особености на извадката. Нежелателно е отпадането на 
айтем 13 („Доставя ми удоволствие да манипулирам чувствата на 
другите“), но това беше айтемът с най-ниска консистентност, което 
вероятно се дължи на социално желателно отговаряне. 

В четирифакторното решение фактори 2 и 3 бяха напълно 
запазени, а фактор 1 се раздели на две части, ясно интерпретируеми 
като „Измамливост“ и „Повърхностност/себичност“. 
Четирифакторното решение описваше структурата на данните 
значително по-добре от трифакторното решение, ∆AIC = -5, ∆χ2 (3) = 
11.438, p < .001. В петфакторното решение фактор „избухливо и 
импулсивно поведение“ се раздели на две, като айтеми 19, 21 и 23 
формираха отделен фактор „импулсивност“. Както CFI, така и RMSEA, 
показа по-слаба съгласуваност от четирифакторното решение. 

Вътрешна консистентност 
Вътрешната консистентност за целия инструмент, както и за 

всяка от субскалите идентифицирани от дву-, три- и четирифакторните 
решения, беше оценена с алфата на Кронбах, изчислена върху 
полихоричната корелационна матрица (Holgado–Tello et al., 2008), 
както и със средната айтем-тотал корелация. Тези стойности, заедно 
със средните точки и стандартното отклонение за всяка скала са 
видими в таблица 3. За четирифакторното решение са показани само 
факторите, които са различни от трифакторното решение. Всички 
скали имаха от приемлива до много висока консистентност (α от 0.70 
до 0.84, rайтем-общо от 0.43 до 0.67). 

Полови и групови различия 
Жените бяха прекалено малко, за да се извършат отделни 

факторни анализи по пол (N = 100). В таблица 4 са представени 
средните стойности и стандартните отклонения разбити по пол за всяка 
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субскала, както и резултатите от т-тестове за тези разлики. Жените 
бяха значително по-малко измамливи и себични от мъжете, както и с 
по-висока емпатийност.  

Таблица 3 Описателни статистики и вътрешна консистентност на 
факторните модели при цялата извадка 

Модел Средна / (от) 
общо Ст. откл. α* на Кронбах Средна rайтем-общо 

Общо 27.8 / 78 10.7 .86 .44 
Двуфакторен 
модел   

  Фактор 1 16.6 / 48 7.7 .85 .51 
Фактор 2 11.2 / 30 4.8 .71 .43 
Трифакторен 
модел   

  Фактор 1 10.6 / 27 5.3 .84 .60 
Фактор 2 ^ 4.5 / 15 3.1 .72 .57 
Фактор 3 ^ 7.2 / 18 3.7 .70 .52 
Четирифакторен 
модел     
Фактор 1 6.7 / 18 3.8 .79 .62 
Фактор 2 3.9 / 09 2.3 .74 .67 
* изчислена въз основа на полихоричната корелационна матрица; 
^ Участващи и в 4-факторния модел 

 

Таблица 4 Описателни статистика по пол за всяка субскала на LSRP 

Модел 
Мъже  Жени   

t *   p 
 Средна  Ст. откл.   Средна  Ст. откл.   

Общо 29.2 10.8  23.8 9.5 
 

4.309 < .01 
Двуфакторен модел         
Фактор 1 18 7.7  12.7 6.3  6.015 < .01 
Фактор 2 11.2 4.9  11.1 4.6  0.316 0.75 
Трифакторен модел         
Фактор 1 11.4 5.4  8.4 4.7  4.991 < .01 
Фактор 2 ^ 4.9 3.2  3.3 2.3  4.574 < .01 
Фактор 3 ^ 7.2 3.7  7.3 3.4  -0.321 0.75 
Четирифакторен модел 

  
  

 
   

Фактор 1 7.2 3.9  5.3 3.1   4.409 < .01 
Фактор 2 4.2 2.3  3.1 2.3  4.162 < .01 

^ Участващи и в 4-факторния модел; * df = 371 
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В таблица 5 са представени средните стойности и стандартните 
отклонения за контролната група, групата с амфетаминова зависимост 
и групата с хероинова зависимост. Зависимите към хероин или 
амфетамини имаха по-високи общи стойности по цялата скала, както и 
по първичната и вторична психопатия по отделно. От четирифакторния 
модел е видно, че единствената скала, която не дискриминира добре 
зависимите от контролите е скалата „себичност“ (фактор 2 в 
четирифакторния модел).  

Конвергентна и дивергентна валидност 
Избрахме четирифакторния модел за проверка на 

конвергентната и дивергентната валидност поради най-добрата 
съгласуваност с данните в извадката. Бяха изчислени простите (zero-
order) и парциалните корелации за всеки от четирите фактора с 
останалите методики в изследването (таблица 6). За ниво на значимост 
избрахме p < .01. Факторите измамливост, повърхностност и липса на 
състрадание са измерители на първичната психопатия, а 
„избухливост/импулсивност“ на вторичната (Levenson et al., 1995).  

И четирите скали на LSRP показаха очакваната положителна 
корелация с общите точки по PCL:SV, както и с първичната и 
вторичната психопатия. На нивото на частичната корелация, когато 
всеки от останалите 3 фактора е контролиран, скалите измамливост, 
повърхностност/себичност и липса на състрадание бяха положително 
свързани с първичната психопатия, но не и с вторичната. Изключение 
прави липса на състрадание, която беше свързана и с вторичната 
психопатия. От друга страна избухливостта/импулсивността беше 
свързана с вторичната, но не и с първичната психопатия. Въпреки че 
корелациите на четирите фактора с PCL:SV бяха умерени (r ~ .32-.42), 
те показаха очаквания патерн с двете форми на психопатията. Общите 
точки по LSRP показаха още по-висока корелация с PCL:SV (r = .53). 

Скалата избухливост/импулсивност беше очаквано свързана 
положително с всички мерки на антисоциално поведение (поведенческо 
разстройство, антисоциално разстройство, всички форми на агресия по 
AQ), с всички мерки на интернализирана психопатология (тревожност, 
депресия, ХАДВ), както и с повечето мерки на импулсивността. 
Систематично изключение е цялата скала за търсене на усещания (SSS), 
както и субскалата търсене на усещания от UPPS, които бяха свързани 
само с измамливостта. От своя страна мерките за интернализирана 
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психопатология не корелираха с нито една от трите скали, измерващи 
първичната психопатия, както и се очакваше. 

Скалите повърхностност/себичност и липса на състрадание 
имаха почти идентични патерни от корелации със следните 
изключения. Повърхностността беше свързана отрицателно с 
търсенето на преживявания, непреднамереността и непостоянството и 
позитивно свързана с враждебността. Макар и неочаквани, тези връзки 
са смислени – по себичните и материалистични хора отдават по-малко 
значение на нематериалните изживявания и са по-преднамерени. 
Същевременно липсата на състрадание беше положително свързана с 
физическата агресия и антисоциалното разстройство.  

 

Таблица 5 Описателни статистики по група (само валидни случаи) 

Модел 
Контролна 

група 
   
   

Амфетаминова 
зависимост   Хероинова 

зависимост F*  p  Контра
ст Mean SD   Mean SD   Mean SD 

Общо 23.7 10.3  29 10.2  29.5 11.2 7.817 < .01 К < Х, А 
Двуфакторе
н           

 

Фактор 1 14.7 7.6  17.1 7.7  17.6 7.8 3.319 < .05 К < Х 

Фактор 2 9 4.4  11.9 4.5  12 4.9 11.620 
 < 

.01 К < Х, А 
Трифакторе
н           

 

Фактор 1 9.8 5.5  10.8 5.2  11 5.5 1.249 .29  
Фактор 2 ^ 3.8 3.1  4.6 2.7  4.9 2.9 3.159 < .05 К < Х 
Фактор 3 ^ 5.6 3.5  7.8 3.4  7.8 3.6 11.491 < .01 К < Х, А 
Четирифакт
орен            
Фактор 1 5.9 3.9  7 3.7  6.8 4.1 1.820 .06  
Фактор 2 3.9 2.5  3.8 2.1  4.2 2.2 0.512 .60  
^ Участващи и в 4-факторния модел; * df = 2 

Измамливостта показа най-неочаквания патерн от връзки. Тя 
беше свързана положително с агресия и антисоциално разстройство, 
както и с трите мерки на импулсивността (BIS-11, UPPS, SSS). По-
детайлен поглед разкри, че тази връзка се дължи предимно на 
позитивната връзка с търсенето на усещания. Макар и изненадваща 
тази връзка не е необяснима – в описанието на чертата 
измамлив/манипулативен от PCL се посочва, че маменето има 
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вътрешна стойност и носи удоволствие на първичните психопати 
(Hare, 2003), което би могло да бъде разглеждано като форма на 
търсене на специфичен вид усещания.  

Анализ на кривата на работната характеристика (ROC 
curve) 
На последно място проверихме до каква степен оценката по 

LSRP може да бъде използвана за успешно класифициране на хората с 
психопатия чрез анализ на кривата на работната характеристика (ROC 
curve). Тази крива посочва как се променят специфичността 
(процентът от хората, правилно класифицирани като непритежаващи 
характеристиката) и сензитивността (процентът от хората, правилно 
класифицирани като притежаващи характеристиката) на определен 
диагностичен инструмент като функция от прага/критерия за 
класификация. Площта под тази крива (AUC) е измерител за 
диагностичната сила на инструмента и варира от 0.5 (нулева 
диагностична стойност) до 1 (перфектна диагностична стойност). 
 

Таблица 6 Прости и (парциални) корелации на LSRP скали и 
критерийни променливи 

Критерийни променливи Измам-
ливост 

Повърх-
ностност 

Липса на 
състрадание 

Избух-
ливост 

Психопатия 
    PCL:SV TOTAL .39 (.15) .32 (.14) .32 (.20) .38 (.27) 

PCL:SV F1 .41 (.19) .37 (.19) .33 (.20) .26 (.11) 
PCL:SV F2 .31 (.09) .25 (.08) .27 (.16) .42 (.34) 
Антисоциално поведение     
Поведенческо разстройство .19 (.02) .17 (.06) .23 (.17) .25 (.18) 
Антисоциално разстройство .33 (.12) .24 (.07) .31 (.21) .34 (.24) 
Buss aggression questionnaire .40 (.19) .27 (.05) .25 (.10) .54 (.46) 
Физическа агресия .38 (.19) .24 (.04) .29 (.17) .40 (.29) 
Вербална агресия .24 (.08) .13 (-.02) .12 (.02) .47 (.42) 
Гняв .21 (.11) .08 (-.05) .13 (.05) .28 (.22) 
Враждебност .35 (.12) .31 (.14) .19 (.05) .47 (.39) 
Индиректна агресия .33 (.14) .22 (.04) .16 (.03) .47 (.40) 
Интернализирана психопатология     
Anxiety sensitivity index .13 (.01) .10 (.02) .08 (.02) .33 (.30) 
Ситуативна тревожност .12 (.01) .03 (-.07) .13 (.09) .29 (.27) 
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Личностова тревожност .15 (-.05) .09 (-.03) .14 (.08) .52 (.50) 
Beck depression inventory-II .18 (.01) .09 (-.04) .16 (.09) .45 (.42) 
Wender Utah Rating Scale .22 (.06) .1 (-.05) .10 (.00) .51 (.47) 
Импулсивност     
Barratt Impulsiveness Scale-11 .30 (.19) .1 (-.10) .10 (-.02) .44 (.39) 
Непланираща импулсивност .20 (.10) .07 (-.07) .11 (.03) .36 (.31) 
Моторна импулсивност .27 (.19) .10 (-.05) .05 (-.06) .32 (.26) 
Импулсивност на вниманието .27 (.18) .07 (-.12) .09 (-.02) .44 (.39) 
Sensation-seeking scale-V .27 (.24) .07 (-.08) .08 (-.01) .14 (.06) 
Дисинхибиция .33 (.25) .19 (.03) .15 (.04) .13 (.00) 
Податливост към скука .29 (.24) .08 (-.07) .10 (.00) .17 (.08) 
Търсене на вълнения .11 (.09) .04 (-.01) .02 (-.01) .04 (.00) 
Търсене на преживявания .07 (.14) -.15 (-.21) -.04 (-.06) .09 (.09) 
UPPS impulsive behavior scale .28 (.13) .11 (-.07) .16 (.05) .47 (.42) 
Неотложност .24 (.01) .19 (.05) .13 (.01) .57 (.53) 
Непреднамереност .10 (.07) -.08 (-.17) .12 (.10) .20 (.19) 
Непостоянство .12 (.05) -.03 (-.14) .09 (.05) .33 (.31) 
Търсене на усещания .26 (.17) .17 (.05) .09 (-.01) .17 (.09) 
Демографски характеристики     
Възраст -.13 (-.14) -.08 (-.03) .04 (.09) .03 (.08) 
IQ (матрици на Рейвън) .10 (.09) -.22 (-.18) -.25 (-.22) -.11 (-.05) 
Години образование -.08 (.08) -.20 (-.18) -.19 (-.16) -.08 (-.04) 
Пол -.22 (-.12) -.21 (-.12) -.23 (-.17) .02 (.13) 

Извън скобите са единичните корелация, в скобите са 
парциалните корелации, когато са контролирани останалите четири 
фактора. Удебелени са значимите парциални корелации. Кодирането 
по пол е 0 за мъже, 1 за жени. 
 

Използвахме установения инструмент PCL:SV за независима 
оценка на психопатия. Два критерия за класифициране на изследваните 
лица като психопати по PCL:SV бяха използвани – над или равно на 15 
(либерален критерий) и над или равно на 18 (консервативен критерий) 
точки по PCL:SV. На фигура 1 са показани ROC кривите при тези два 
критерия. При двете криви се наблюдава приемлива диагностична сила 
на LSRP (AUC = 79.3% при либералния PCL:SV критерий, AUC = 
82.2% при консервативния PCL:SV критерий). 
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Оптималният LSRP критерий беше изчислен чрез индекса на 
Youlden и представлява точката, при която се максимилизира 
разликата между сензитивността и специфичността. И за двата 
критерия по PCL:SV оптималният критерий за LSRP е 29.5. 
Сензитивността и специфичността са изписани на фигура 1 в скобите 
до съответната оптимална точка. Взимайки това предвид, изборът на 
критерий за класифициране по LSRP трябва да бъде повлиян от 1) 
очаквания процент лица с психопатия в изследваната популация, 2) 
желание за избягване на фалшиви позитивни стойности или 3) 
желанието за избягване на фалшиви негативни стойности. Например, 
ако целта е да бъдат пропуснати минимално количество психопати, то 
критерий от 28 точки дава сензитивност от 95%. 

 
Фигура 1.  Криви на работната характеристика за общите точки по 
LSRP като диагностичен критерий за психопатия, измерена с PCL:SV. 
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ОБСЪЖДАНЕ 
Най-важният извод от текущото изследване е, че LSRP може да 

бъде използван като скрининг инструмент за бързата преценка дали е 
обосновано да се прилага PCL интервю, което отнема значително 
време и усилия. Анализ на ROC-кривата разкри, че при избор на 28 
точки като критерий за оценка на възможна психопатия по LSRP, 
инструментът успешно ще класифицира 95% от психопатите като 
такива (сензитивност на инструмента), заедно с погрешната 
класификация на 48% (100 – специфичност на инструмента) от 
непсихопатите. Така селектираната извадка може да бъде подложена 
на PCL интервю. Тъй като 28 точки е точно медианата на общите LSRP 
точки в нашата извадка, средно половината от преминалите скрининг с 
LSRP ще бъдат подложени на последващо PCL интервю. В такъв 
случай използването на LSRP като инструмент за бърз скрининг с 
критерий от минимум 28 точки ще позволи да се направят два пъти по-
малко PCL интервюта като в същия момент 95% от психопатите в 
извадката успешно ще бъдат засечени. При положение, че прилагането 
на пълната версия на PCL отнема от 90 до 120 минути и изисква 
използването на колатерална информация, възможността броя на 
хората, които трябва да бъдат тестувани, да се намали двойно, би 
довела до спестяване на много време и ресурси. С оглед на това 
прилагането на LSRP преди прилагането на PCL има реално измерима 
практическа полза. 

Този извод обаче трябва да бъде тълкуван внимателно, тъй като 
може да се дължи на особености на текущата извадка. Корелацията 
между общите точки по PCL:SV и LSRP (r = .53) беше по-висока от 
тази, открита в две предходни изследвания на тези методики (r = .30 до 
.35; Brinkley et al., 2001; Poythress, Lilienfeld, Skeem, et al., 2010), а 
избраният от нас критерий (28 точки) зависи от нейния размер. Тази 
разлика би могла да се дължи на това, че ние използвахме съкратената 
версия на PCL, PCL:SV, докато въпросните изследвания са използвали 
пълната версия, PCL-R. IRT анализ на двете версии от Cooke et al. (1999) 
показва, че айтемите в PCL:SV имат еквивалентна или дори по-висока 
дискриминативна сила от съответните айтеми в PCL-R, което би могло 
да е отговорно за по-високата му корелация с общите точки по LSRP. 

Подобно на предходни изследвания (Brinkley et al., 2008; Lynam 
et al., 1999; Sellbom, 2011) не успяхме да потвърдим оригиналната 
двуфакторна структура на LSRP, дори и когато включихме 
модификациите за интеркорелиращи грешки, предложени от Lynam et 
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al. (1999). Това не е изненадващо, тъй като използването на 
многобройни модификации при конфирматорни факторни анализи, 
мотивирани емпирично, но не и теоретично, води до прекомерно 
нагаждане (overfitting), специфично за използваната извадка и трудно 
репликируемо в други (MacCallum, 1986; Silvia & MacCallum, 1988). 
Трифакторният модел на Brinkley et al. (2008) беше успешно потвърден 
в текущата извадка само с четири интеркорелиращи грешки, 
мотивирани теоретично. Трите фактора в този модел се интерпретират 
като егоцентричност, липса на емпатия и антисоциалност. Този 
модел включва само 19 от 26-те айтема на скалата.  

Последващи експлораторни факторни анализи разкриха, че 
текущата извадка се описва най-добре от четирифакторен модел, при 
който факторите липса на емпатия и антисоциалност 
(избухливост/импулсивност) бяха запазени в същия вид, но първият 
фактор беше разделен на две части, първата отразяваща измамливо и 
манипулативно поведение, а втората – себичност и повърхностност. 
Четирифакторният модел беше по-добре съгласуван с данните от 
трифакторния, но за да може да се генерализира това заключение отвъд 
текущата извадка, двата модела трябва да бъдат сравнени с 
конфирматорни анализи в независимо изследване.  

Разбиването на първия фактор на две е оправдан и от 
диференциалните патерни от взаимовръзки на факторите измамливост и 
повърхностност с критерийни променливи. Докато измамливостта 
беше свързана с набор от мерки за антисоциално поведение, агресия и 
импулсивност, то повърхностността беше свързана само с търсенето на 
усещания, и то отрицателно. Освен това повърхностността/ 
материалистичността е единствената скала, по която лицата с и без 
зависимост към наркотици не се различаваха. Тези факти ни навеждат 
на мисълта, че повърхностността/себичността вероятно не е част от 
конструкта психопатия. Допълнителна подкрепа за това заключение 
идва от подробен анализ на PCL:SV в същата извадка от Wilson et al. 
(2014), който демонстрира, че айтемите повърхностен и грандиозен имат 
много по-ниска корелация (r = .19 и r = .15) с общите резултати по 
скалата, спрямо всички останали айтеми (r’s от .48 до .70). Това обаче би 
могло и да се дължи на културни специфики за българската популация. 

Като цяло субскалите на LSRP показаха очаквания патерн от 
взаимовръзки с външни мерки на екстернализирана и интернализирана 
психопатология, както и с мерки на импулсивността. Както се очакваше 
само вторичната психопатия беше свързана с повишена тревожност, 
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депресия, ХАДВ в детска възраст, вербална агресия, гняв и 
импулсивност, измерена чрез UPPS. За сметка на това обаче присъстваха 
и някои неочаквани връзки, предимно между скалата измамливост и 
аспекти на антисоциалното поведение и импулсивността, дори когато 
влиянието на останалите фактори беше контролирано. Тези връзки не 
присъстваха при другите два аспекта на първичната психопатия 
(повърхностност и липса на състрадание) и щяха да бъдат маскирани, 
ако не бяха обособени в отделни фактори. Този факт дава допълнителна 
подкрепа на многофакторния модел, и позволява бъдещи изследвания да 
търсят обяснения за неочаквания патерн от връзки, специфични за 
аспекта измамливост/манипулативност. 

Заключение 
Самооценъчната скала за психопатия на Левенсън (LSRP, 

Levenson et al., 1995) е кратък и бърз инструмент за оценка на 
психопатия. Въпреки че е съмнително дали измерва същия конструкт 
както и общоприетия инструмент PCL (Hare, 2003), LSRP може да бъде 
използван за бърз скрининг, при който резултат над медианата от 28 
точки индикира за възможна психопатия. Тъй като прилагането на PCL 
интервю отнема много време и ресурси, използването на LSRP като 
скрининг инструмент позволява в половината от случаите тези ресурси 
да бъдат спестени. Диагностичната му стойност евентуално би могла 
да бъде повишена, ако се добави скала за лъжа или за социално 
желателно отговаряне. 
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EДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ АУТИЗМА 
Анета Атанасова 

Броят на децата, които получават диагноза разстройство от аутистичния спектър, 
расте в световен мащаб с всяка изминала година със скоростта на епидемия. В 
статията са представени актуалните промени в диагностичните критерии за 
аутизма и характеристика на състоянието. Темата за аутизма присъства все по-
често и в публичното пространство – в телевизионни предавания, в рекламни 
материали и в киното. Направен е обзор на Hoogenboom & Woodward, 2013 
американски, европейски и азиатски филма от 60-те години на миналия век до наши 
дни. Образът, който изгражда киното за човека с аутизъм, за неговите проблеми и 
трудности, за семейството му, е многолик и богат. Киното смело говори за актуални 
и значими теми, които са обект и на научен интерес и изследвания. 

A DIFFERENT VIEW OF AUTISM  
Aneta Atanasova 

The number of children who are diagnosed with an autistic spectrum disorder increases every 
year in epidemic speed. The paper presents the actual changes in autism diagnostic criteria 
and a characteristic of the state. The topic of autism invades our public life too – in the form 
of TV transmissions, advertising materials and cinema. A survey of Hoogenboom & 
Woodward, 2013 American, European and Asian films from the 60th years of the XX century 
till today is presented. Cinema builds up a many-sided and complex character of the autistic 
person, autistic difficulties and problems and autistic family. Cinema speaks openly about 
actual and essential problems which are a subject of scientific interest too. 

Необяснимо, със скоростта на разпространение на епидемия, 
честотата на децата, които получават диагноза разстройство от 
аутистичния спектър, расте с всяка изминала година. Аутизмът е 
международен проблем, свързан с детското здраве (Hoogenboom & 
Woodward, 2013). Данните за разпространението варират в различните 
страни – между 4 и 26 случая на 10 000 деца (Бенилова и Резниченко, 
2010). Изследване на аутизма в Южна Корея през 2012 г. оценява 
разпространението на аутизма с честота 1 на 38 (Hoogenboom & 
Woodward, 2013). 

Около 1% от световната популация има тази диагноза (според 
данни на Центъра за контрол и превенция на болестите, Америка, 
публикувани през 20Centers for Disease Control and Prevention, 2014 г.1; 

1 http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html 
Същите данни за разпространението на аутизма във Великобритания посочва и 
Националното аутистично общество във Великобритания (The National Autistic 
Society) (Hogenboom & Woodward, 2013). 
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Centers for Disease Control and Prevention, 20Centers for Disease Control 
and Prevention, 2014 и DSM-5) (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2014]; (American Psychiatric Association, 2013); 
[Hoogenboom & Woodward, 2013). Това означава, че едно на всеки 150 
деца от родените през 1994 година има диагноза аутизъм; едно на 
всеки 125 от родените през 1996 година деца е със същата диагноза; 
едно на всяко 110-то дете от родените през 1998; едно на всяко 88-мо 
от родените през 2000-та година и едно на всяко 68-мо дете от 
родените през 2002. 

Перифразирайки популярния израз, бихме могли да кажем: 
„болестта на милиони е статистика, а на един – трагедия”. Това 
събитие в семейството – дете с аутизъм – може да трансформира по 
многобройни начини живота на семейството и близките. И винаги в 
началото е преживяване, което е травматично. „Когато разбрах за 
диагнозата на сина ми, спрях да чувствам. Дори тялото ми нямаше 
чувствителност. Не усещах болка, дори когато се наранявах. Това 
продължи няколко години.” ”Тази диагноза на сина ни промени целия 
ни живот…” „През всичките тези години, като я наблюдавам, 
каквото и да правим, винаги в основата на всичко останало си стои 
аутизма.”2 

Заедно с растящите нужди на хората с аутизъм и техните 
семейства (заради все по-големият им брой), расте и броят на 
публикациите по темата, включително и на български език. Темата 
за аутизма присъства все по-често в публичното пространство – в 
телевизионни предавания, в рекламни материали, в киното. Какъв е 
популярният образ на аутизма? Припокрива ли се с това, което 
специалистите знаят за аутизма? Какво всъщност означава 
диагнозата аутизъм? 

Диагностични критерии 
Всяка диагноза има условен характер. В съвременната наука 

диагнозата е конвенция между специалисти в определена област, 
постигната на базата на емпирични данни от провеждани изследвания 
и натрупан клиничен опит. С развитието на науката и научните 

2 Думи на майки на деца с аутизъм (личен разговор). (Всички използвани примери са 
реални, но с променени  лични данни (когато са посочени такива), за да не бъде 
възможно тяхното разпознаване.) 
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изследвания разбиранията за проявите на определени феномени се 
променят, допълват и уточняват.  

Разбиранията за норма и патология (аналогично на понятията 
за здраве и болест в медицинската парадигма) са различни в 
определени исторически периоди, културни традиции и според 
различни групи специалисти. През Средновековието всяко отклонение 
от общоприетото поведение и външния вид се е считало за патология, 
признак за обладаване от демонични сили, което трябва да бъде 
наказано или дори унищожено.  

Спецификите на културата също имат своето влияние върху 
разбирането за нормално и патологично. В японската култура 
например самоубийството е било въпрос на чест, достоен за 
възхищение акт, докато християнската култура заклеймява 
самоубийствата като смъртен грях. Разглеждането на норма и 
патология като различни количествени прояви на едно и също 
състояние или като различни състояния в качествено отношение се 
дискутира широко във философско измерение3 и има своето отражение 
в съвременните диагностични дефиниции. 

Днес идеите за норма и патология понякога са взаимно 
дефиниращи се – нормата често се разбира като отсъствие на 
патология, а патологията – като липса на здраве или на „нормални” 
прояви. Най-често в областта на съвременното разбиране за психично 
(и физическо) здраве се търси комбинацията от даден брой показатели 
(симптоми), които се комбинират в нозологични единици, носещи 
името на определена диагноза.  

Състоянието аутизъм може да се срещне назовано с различни 
термини (означения) в популярни, но и в професионални среди. 
Родителите на 63 деца и младежи (в изследване, проведено в периода 
2007-2008 година от Център за социална инетграция и рехабилитация 
на лица с проблеми от аутистичния спектър, гр. София) споделят 
голямо разнообразие от (общо 24 различни) получени диагнози (вж. 
таблица 1). От тях само 9 присъстват като формулировка в 
диагностичния наръчник, който се използва у нас, а останалите 15 – не 
са посочени там като диагностична категория. 
  

3 Вж по въпроса Кангилем (1994). Нормалното и патологичното. София: 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.  
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Таблица 1 
Диагнози на 63 деца и младежи с аутистично разстройство, по 

данни на родители и близки (Таблицата се препечатва от текста 
на доклада за проведеното изследване4)  

Диагноза 
Генерализирано разстройство на развитието* 
Аутистично разстройство 
Генерализирано разстройство на развитието – детски аутизъм 
Атипичен аутизъм 
Детски аутизъм 
Ранен детски аутизъм 
Генерализирано (первазивно) разстройство на развитието – аутистично разстройство 
Генерализирано разстройство на развитието – атипичен аутизъм 
Разстройство на психичното развитие 
Генерализирано разстройство на психичното развитие 
Синдром на Аспергер  
Генерализирано разстройство на развитието – неуточнено  
Генерализирано разстройство на развитието 
Аутистичен спектър 
Разстройство на развитието от аутистичен тип 
Аутизъм – генерализирано разстройство в поведението на детето 
Аутистично разстройство без изоставане 
Генерализирано разстройство в развитието на детето (аутизъм) 
Генерализирано разстройство на психичното развитие (аутизъм) 
Аутизъм 
Первазивно разстройство на развитието – аутистично разстройство 
Синдром на Рет 
Разстройство на развитието 
Смесено специфично разстройство на развитието и аутизъм 

Според официалния за страната диагностичен наръчник – 
Международна класификация на болестите (Х ревизия)5 (Център за 

4 Атанасова, А., В. Николова (2008). Биомедицински подходи към аутизма. Проучване на 
родителски оценки за ефективността на различни методи. Доклад на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, изнесен в рамките 
на кръгла маса на III Конгрес по психология. 
*С шрифт италик са отбелязани онези диагнози, които присъстват като формулировка в 
МКБ-10. 
5 МКБ-10. Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични 
указания, София, 1998. Новата версия на МКБ – 11-та ревизия – предстои да излезе през 
2017 г. МКБ е издание на СЗО. Това е официално приетият документ, който се използва за 
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сътрудничество със Световната здравна организация по проблемите на 
психичното здраве, 1998) – категорията Генерализирани разстройства 
на развитието включва следните подкатегории: Детски аутизъм; 
Атипичен аутизъм; Синдром на Рет; Друго дезинтегративно 
разстройство в детството; Хиперактивно разстройство, съчетано с 
умствено изоставане и стереотипни движения; Синдром на Аспергер; 
Други; Неуточнени. Като отделни категории са включени също Други 
разстройства на психологичното развитие и Неуточнени 
разстройства на психологичното развитие. 

В категорията Генерализирани разстройства на развитието се 
включват група разстройства, които се характеризират с качествени 
нарушения на социалните взаимоотношения, комуникацията и 
поведението (за което са присъщи ограничени и стереотипни интереси 
и дейности). Абнормното развитие е налице още от най-ранна възраст 
(или, с малки изключения, се проявява през първите пет години от 
живота на детето). Умственото изоставане не е универсален признак на 
това нарушение, въпреки че се среща в около ¾ от случаите и затова, 
когато е налице, се отбелязва допълнително. Тенденцията за 
увеличаване на случаите на аутизъм през годините до известна степен 
се свързва с повишените възможности за диагностициране на децата с 
аутизъм, които нямат умствена изостаналост (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2014). 

Независимо, че този диагностичен класификатор (МКБ) е 
официално приет в психиатричната практика у нас (също така е 
преведен и се използва на още 42 езика), широко разпространение в 
научните среди и практикуващите професионалисти има и 
Диагностичния и статистически наръчник на Американската 
психиатрична асоциация (DSM), в неговата пета ревизия към 
настоящия момент. DSM-5 заменя категориалния подход към 
разбирането на аутизма с дименсионалния подход (Tanguay, 2011). В 
DSM-5 на категорията Генерализирани разстройства на развитието 
от МКБ съответства наименованието Разстройство от аутистичния 
спектър. Новата ревизия на DSM отразява съвременните научни 
постижения и разбиране за спецификата и особеностите на 
аутиситичното функциониране. Основните диагностични критерии в 
DSM-5 остават подобни на досегашните. Те са два (които на практика 

поставяне на диагнози и в САЩ, въпреки че там голяма част от специалистите 
познават и използват предимно DSM. 
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не се различават от критериите в МКБ, но са организирани по нов 
начин): 1) нарушения на социалната комуникация и взаимодействие 
(обединени са двете категории нарушения – в комуникацията и в 
социалните взаимоотношения); 2) ограничаващи и повтарящи се 
модели на поведение, интереси и дейности. Новото е в 
разграничаването на три степени на тежест на тези две области на 
функциониране (независимо една от друга). Допълнителни 
необходими критерии, за да се постави тази диагноза, са: симптомите 
да са налице още в ранните периоди на развитие (дори и да не са 
очевидни твърде рано) и наличните симптоми да нарушават 
значително социалната, професионалната и други важни области на 
развитие, като интелектуалния дефицит (ако е налице такъв), не може 
да обясни тези особености. Наличието на интелектуален дефицит и на 
изоставане в езиковото развитие се оценява и отбелязва отделно. 
Необходимо е както пълноценно разбиране на обичайно 
неконсистентния интелектуален профил на индивидите с разстройство 
от аутистичния спектър, така и подробна оценка на езиковото развитие 
в различни негови аспекти (рецептивен, експресивен език). Проявите 
на аутистичното разстройство могат да варират силно в зависимост от 
индивидуалните характеристики, средата, степента на тежест на 
проявите, възрастта, пола и културата на съответния индивид. 
Официално за пръв път са разпознати сензорните проблеми на хората с 
аутизъм като съществена характиристика. 

След въвеждането на тази класификация (DSM-5) синдромът на 
Аспергер повече не съществува като отделна нозологична единица, а 
се включва в континуума на разстройствата от аутистичния спектър. 
Основната причина за въвеждането на тази промяна е липсата на 
достатъчно доказателства, които да разграничат синдрома на Аспергер 
от аутизма (Hoogenboom & Woodward, 2013), но има известни 
противоречия по този въпрос и начина, по който тази промяна се 
приема от специалистите. Първите описания на този синдром са 
направени от Х. Аспергер през 1944 г. и се различават значително от 
описаната от Канер група година по-рано. Х. Аспергер обобщава 
наблюденията си на група деца, за които смята, че имат „аутистична 
психопатия”: те имат добри езикови способности, моторни 
затруднения и по-добри умения за мислене (Happe, 1998). Независимо 
от това как ще наречем тази категория и дали тя е отделна група или 
част от същия континуум на нарушения, факт е, че децата с аутизъм, 
които не говорят и се забавят в овладяването на навиците за 
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самообслужване, функционират по съвсем различен начин от 
интелигентни, вербални, макар и с известни социални ограничения 
хора със синдром на Аспергер (Hoogenboom & Woodward, 2013). 
Прогнозата и възможностите за самостоятелност и качество на живот в 
зрелостта също се различават значително. 

Новата концептуализация на аутизма в DSM-5 оставя също 
отворени въпросите за границата между странното поведение, което 
все още се интерпретира като норма и леките случаи на разстройство 
от аутистичния спектър; за разграничението между разстройство от 
аутистичния спектър и новата диагностична категория социално 
комуникативно разстройство (Tanguay, 2011). Предварителни 
изследвания на специфичността и сензитивността на диагностичните 
критерии по DSM-5 (McPartland, Reichow & Volkmar, 2012) показват 
висока степен на специфичност – над 90% (т.е. – почти липсват 
погрешно диагностицирани случаи), но сензитивността варира широко 
(между 25% и 76% са правилно диагностицираните) според групите 
(вида аутистично разстройство по старите категории). Относително 
нисък е процентът на правилно диагностицираните сред хората с 
аутизъм, които имат коефициент на интелигентност над 70. 

Разстройствата от аутистичния спектър са хетерогенни имат 
висока степен на коморбидност с други състояния и нарушения (Sasso 
& Novak, 1985; Wigram, 2005). Диагностичният процес е затруднен в 
значителна степен от широкия континуум на аутистичния спектър, 
включващ от леки до изключително тежки разстройства (Матанова, 
2007). Категорията аутизъм включва разнообразни състояния и прояви, 
неясни граници, все още в процес на уточняване диагностични 
категории и критерии. Неясната етиология, разнообразните 
поведенчески прояви, коморбидността на нарушенията, са част от 
причините за трудното дефиниране на еднозначна диагностична 
категория, с ясно определени граници и подходящи интервенции.  

Среща с аутизма в детството 
Това състояние, което днес се нарича аутизъм (разстройство от 

аутистичния спектър, генерализирано разстройство на развитието и 
т.н.), съпътства човечеството от древността – разбира се, без да бъде 
назовано по този начин, и вероятно не с тази честота на 
разпространение. Приказни мотиви като дете, което е подменено/ 
превърнато в нещо друго; студено (каменно) сърце; непослушно дете – 
могат да се свържат с определени аутистични характеристики. 
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Който е слушал приказките на Братя Грим като дете, още от 
ранна възраст е запознат с чудатостите на героя от "Умният Ханс"6. 
Ханс всеки ден прави едно и също нещо (демонстрира склонност към 
неизменност, повторяемост на поведението) – отива на гости на 
Гретел, като преди това води един и същ разговор с майка си. Майка 
му го пита къде отива, той отговаря, че отива при Гретел; майка му го 
изпраща с посланието "Умната, Ханс!" (което хората използват, когато 
искат да кажат на някого да се пазят, да бъдат внимателни), а Ханс 
отговоря "Аз съм си умен, мамо!" (т.е. възприема буквално казаното от 
нея, без да схваща скрития смисъл на посланието). След това Ханс 
отива при Гретел, която го пита винаги едно и също нещо: "Какво ми 
носиш?", а той винаги отговаря: "Нищо не нося, ти ще дадеш!". По-
късно, когато се прибере вкъщи, майка му също се интересува какво е 
занесъл на Гретел и той неизменно отговаря, че не е занесъл нищо. 
Ханс не успява да се досети, въпреки всекидневните намеци на майка 
му и на годеницата му Гретел, че е социално приемливо да се занесе 
подарък, когато се ходи на гости. За него остава недостъпна 
социалната реципрочност във взаимоотношенията между хората 
(понякога човек получава подарък, друг път той подарява). Гретел 
винаги подарява нещо на Ханс (игла, ножче, козленце, парче сланина, 
теленце, а накрая – и самата себе си), и Ханс винаги отнася вкъщи 
подаръка по неподходящ начин. Когато получава иглата, той я пуска в 
сеното и вкъщи получава от майка си съвет следващия път да я забоде 
на ръкава си. Ханс стриктно спазва това указание (възприема буквално 
съвета на майка си, не успява да прояви гъвкавост на мисленето) и 
забожда в ръкава си следващия подарък на Гретел (ножче). Разбира се, 
и този път поведението му се оказва неподходящо, но Ханс не може да 
се поучи от своя неудачен опит, а отново буквално прилага съвета на 
майка си (да пусне ножчето в торбата) към следващия подарък 
(козленце) – съвсем неподходящо! Ханс повтаря все същата грешка с 
всеки следващ подарък. До последния път – когато Гретел подарява 
себе си на Ханс (Ханс не разбира скритото послание на своята 
годеница) и я завързва с въженце на яслите (какъвто е бил съвета на 
майка му за предишния подарък, получен от нея – теленце). Съветът на 
майка му – да „хвърли на Гретел мили очи” – води до трагична 
развръзка – Ханс избожда очите на животните в обора и ги хвърля към 
Гретел. Тя слага край на взаимоотношенията им, след като получава от 

6 Братя Грим (2001). Умният Ханс. В: Приказки. София: Книгоиздателска къща ТРУД. 
с. 46-48. 
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своя годеник с това негово действие поредното доказателство за 
невъзможността да участва във взаимоотношенията между тях, такива, 
каквито тя би желала. В нито един момент от приказката Ханс не 
проявява емоция, нито разбира емоционалните послания на хората 
около него. Всички характеристики на героя на приказката 
(ритуализация на ежедневните дейности; стереотипно използване на 
речта; невъзможност да се поддържат реципрочни взаимоотношения; 
неразбиране на метафори и скрит смисъл; буквално тълкуване и 
приложение на наученото) – които пречат на обичайното 
функциониране – са типични прояви на човек с разстройство от 
аутистичния спектър. 

Образът на аутизма в киното  
Ярки филмови образи съпътстват формирането на масовата 

представа за аутизма днес. Аутизмът в киното се появява епизодично 
през 60-те години на миналия век, след това отново в края на 80-те и от 
90-те години продължава периодично да присъства в киното като 
броят и честотата на поява на темата расте непрекъснато. Филмовите 
жанрове, в които присъства темата за аутизма, също са разнообразни 
(драма, комедия, филм на ужасите, музикален, фантастика). Освен в 
игралните филми за възрастни (разбира се, и в телевизионните 
сериали), темата е представена и в анимацията за възрастни („Мери и 
„Макс”). Най-многобройни са американските филми, но също така 
азиатското и европейското кино допълва образа на аутиста по 
пълноценен начин. Аутистите в киното са главни герои (както е във 
филмите „Темпъл Грандин”, „Черният балон”, „Моли” и др.) или 
епизодични герои („С дъх на канела”, „Квантов апокалипсис” и др.); 
изиграни са напълно реалистично (напр. във филма „С дъх на канела” 
играе 6-годишно дете, което наистина е аутист), по-скоро умело 
(„Адам”) или не съвсем удачно („Код „Меркурий”). 

Един от първите аутистични образи в киното е малката Аманда 
от филма „Промяна на навика” (“Change of Habit”), излязъл през 
1969 г. Главен герой във филма е млад лекар (ролята се изпълнява от 
Елвис Пресли), който диагностицира малкото момиченце с аутизъм и 
го лекува. Детето не говори, не осъществява очен контакт, има гневни 
пристъпи. Аманда получава лечение според господстващата 
психоаналитична парадигма за причините за аутизма – студената и 
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недостатъчно добра майка.7 Лекарят и неговата сестра удържат 
физически Аманда, въпреки нейната съпротива и плач, говорят й с 
любов и подкрепа. Позволяват й да „излее навън гнева” и постепенно 
Аманда се успокоява. Филмът има щастлив край – Аманда е 
излекувана – тя започва да говори; да реагира на указанията на 
възрастните; да прегръща хората, които обича.  

През 1986 г. излиза американския филм „Момчето, което 
можеше да лети” (The Boy Who Could Fly”) – филм приказка за 
преследване на мечтите и справянето с трудните житейски 
обстоятелства. Образът на Ерик – тийнейджър с аутизъм – е 
символичен – символ на различието, силата и мечтата, които всички 
носим в себе си и можем да постигнем. Отвъд метафоричните и 
фантастичните елементи на филма можем да видим поставена една 
важна тема – за приемането на хората, които са различни, чието 
състояние не можем да си обясним – и възможността те да бъдат част 
от живота на останалите. Учителката на Ерик го приема в класа си, 
настоява той да бъде сред останалите деца. Тя разбира и уважава 
неговите различия, не упражнява натиск върху него и поощрява 
съучениците му да му помагат и да го включват в общите занимания. 
Учителката смята, че за него е полезно да наблюдава поведението на 
останалите. Интеграцията наистина е възможна за много деца с 
аутизъм и повлиява успешно както поведението им (Russo & Koegel, 
1997), така и ученето им (Egel, Richman & Koegek (1981). По-
задълбочени изследвания върху факторите, които да направят успешна 
интеграцията на деца с аутизъм в масовите училища разкриват, че 
интеграцията е успешна, когато останалите деца в класа са 
информирани за техните различия и имат реален опит от общуване с 
деца с аутизъм под наблюдението на възрастните. Освен това, когато 
децата с аутизъм са били обучавани в социални умения, това е 
положителен фактор за успешна интеграция. Въпреки позитивните 
резултати от ранните изследвания в областта няма реална тенденция за 
интеграция на децата с аутизъм и други дефицити и проблеми в 
развитието (Swann, 1985). Нагласите на учителите към възможностите 
за интеграция остават по-скоро негативни (Gregor & Campbell, 2001). 

7 През 50-те и 60-те години на ХХ век широко се е популяризирала и приемала идеята 
за „студената майка”, която със своята дистанцираност и липса на емоционална 
чувствителност спрямо детето си причинява състоянието аутизъм. През 1964 г. 
Римланд Битълхайм, психолог, който има син аутист, пръв оспорва тази популярна 
идея чрез книгата си The Empthy Fortress: Infantile Autism and the Birth of the Self. 
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Филм, който се радва на широка популярност, класика във 
филмовото изкуство, е „Рейнман” („Rain Man”) от 1988 г. (в главната 
роля на човека с аутизъм е Дъстин Хофман). Филмът разказва 
историята на взаимоотношенията и процеса на опознаване между 
Рейнман, мъж с аутизъм, и неговия по-малък брат. Рейнман стриктно 
спазва своите ежедневни ритуали, които го правят спокоен и сигурен; 
използва стереотипно речта; проявява невероятни способности да 
оперира с големи числа. Посланието на филма е свързано с 
възможността хората с аутизъм да бъдат по-добре разбрани и приети 
от техните близки, но същевременно отразява по-реалистично 
разбирането за прогнозата на това състояние. Рейнман не се излекува и 
не се променя. Промяната се случва от страна на неговия брат. Темата 
за изключителните способности (гениалността) на хората с аутизъм 
също присъства във филма. 

Същата тема – за способностите на хората с увреждания – се 
развива и в канадския филм от 1997 г. „Кубът на страха” („Cube”). 
Философски поставения въпрос за смисъла и ценността на човешкия 
живот в зависимост от индивидуалните различия (пол, раса, професия, 
способности, социален статус, житейски роли и общочовешки 
добродетели и слабости) намира своя тъжен отговор в края на филма: 
човешките същества се самоунищожават, водени от страсти, чувства, 
съмнения и липса на доверие. Няколко човека, попаднали в огромен 
куб, се опитват да разплетат загадката и да оцелеят, излизайки от 
сложния лабиринт. Единственият оцелял в края на филма е човекът с 
аутизъм. Качествата, които водят до неговото спасение, са гениалните 
му способности да прави сложни изчисления, които могат да се 
извършат само от компютър, и липсата на прикритост, отмъстителност 
и злонамереност спрямо останалите. 

Мерило за степента на цивилизованост на едно общество може 
да бъде способността му да цени човешкия живот и индивидуалните 
различия, дори когато не може да си ги обясни. 

Същата морална дилема (за ценността на човешкия живот, в 
зависимост от определени индивидуални характеристики), през 
различна гледна точка и история, е поставена в американския филм от 
1998 г. „Код „Меркурий” (Mercury Rising). Саймън, 9-годишен 
аутист, разгадава секретен правителствен код, който осигурява 
безопасността на задграничните правителствени агенти. Въпреки че 
Саймън не разбира какво е направил (той разгадава кода, зашифрован в 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
290 

книжка с логически загадки), животът му е в опасност – първо убиват 
родителите му, а след това преследват и него. Моралната дилема – 
„Кое е по-ценно – момче, което не може да оцелее само, което е 
„грешка на природата”, или сигурността на хиляди агенти зад 
граница?” – е решена в полза на Саймън. Неговият живот е защитен, 
той продължава живота си в приемно семейство и се адаптира добре. 

Саймън се интересува от географски карти и добре се ориентира 
по тях; обича да решава сложни загадки; не гледа хората в очите; играе 
си с количките по стереотипен начин – като върти гумата на колата и 
наблюдава движението; реди сложни пъзели, без да се интересува от 
картинката, а се ориентира само по формата на отделните части; 
посещава учебен център, в който получава специално обучение; 
общува чрез картинки (носи в себе си комуникативна книжка – на нея 
са нарисувани картинки с надписи); спазва рутина в ежедневието 
(прибира се от училище, пие какао, решава загадки, татко му го 
приспива); плаши се от непознати хора; звукът на сирената също го 
плаши, но не разбира реални опасности – не умее да се пази от колите 
на улицата. Особеностите на ежедневното функциониране на едно дете 
с аутизъм, терапевтичните интервенции, които използват структуриран 
подход, награди и визуализация, са добре представени във филма. 

Надеждата за изцеление се появява като мотив в американския 
филм от 1998 г. „Моли” (“Molly”). Моли живее в институция след 
смъртта на родителите си до закриването й, след което я взима брат й, 
който има сериозни трудности да разбере и приеме сестра си такава, 
каквато е. Младата жена с аутизъм е подложена на експериментално 
лечение, след което се възстановява бързо – започва да учи нови неща 
и става комуникативна. За съжаление, това възстановяване е временно 
и постепенно Моли отново се връща към предишното си състояние на 
човек с ограничени вербални способности, сензорни интереси и 
особено поведение. Вместо да се възползва от възможността да отведе 
сестра си отново в институция, брат й преодолява своето чувство за 
срам и неудобство, с които израства от дете, и организира живота си 
така, че да се грижи за сестра си. Макар и по един нереалистичен и 
романтичен начин, е поставен въпроса за алтернативата на 
институционалната грижа. Проблемът с възрастните хора с аутизъм, 
които не могат да живеят самостоятелно, съществува и днес, въпреки 
напредъка на познанията и услугите за хора с аутизъм. В България 
съществуват изключително ограничени възможности за осигуряване на 
достоен живот за хора с аутизъм, които не могат да живеят 
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самостоятелно. Семействата, в които живее човек с аутизъм, не са 
подкрепени в усилията си да им осигурят необходимите условия за 
живот. Те често попадат в домове за възрастни хора и психиатрични 
клиники по социални индикации, когато собствените им родителите 
починат или не са способни повече да се грижат за тях. Реален случай 
у нас показва една не много често срещана, но възможна практика – 
млад мъж с аутизъм живее в самостоятелно жилище, за което плащат 
близките му, заедно с друг мъж, който е с психична болест.8 Тъй като 
мъжът с психична болест има продължителни периоди на ремисия, 
това му позволява да се грижи за своя съквартирант аутист.  

През 2000 година в киното се появява един фантастичен образ 
на аутизма в лицето на Коуди – шест годишно момиченце, което 
притежава силата да бъде светец и пророк (във филма „Благослови 
детето”/ “Bless the Child”). Трудността да се намери приемливо и 
достатъчно изчерпателно обяснение за причините за аутизма вероятно 
намира разрешение в приписването на магически сили на това 
състояние. В споменатото вече изследване9 в българска извадка 
родителите на деца с аутизъм, в процеса на търсене на обяснение на 
причините за преживяваната лична трагедия, изпробват различни 
алтернативни методи – медикаменти, хомеопатия, диета, дори 
разнообразни мистериозни интервенции. Част от процеса на приемане 
и личното обяснение, до което достигат някои родители, е вярата, че те 
са способни да се справят с това изпитание, затова им е дадено от 
Господ, или че децата им притежават някаква висша сила или са нов 
вид поколение.10 Според антропософското разбиране11 децата с 

8 Информация за случая е получена в личен разговор с колега. 
9 Атанасова, А., В. Николова (2008). Биомедицински подходи към аутизма. Проучване 
на родителски оценки за ефективността на различни методи. Доклад на Център за 
социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, 
изнесен в рамките на кръгла маса на III Конгрес по психология. 
10 Тази идея е представена например от Уилям Стилман, наш съвременник, 
амераканец, който представя себе си като човек с аутизъм и е написал няколко книги 
на тази тема, сред които са „Autism and the God Connection” и „The Soul of Autism”. 
11 Съвременната научна психология по-скоро запазва мълчание по отношение на 
антропософските идеи в областта на психологията, но влиянието на антропософията 
в областта на медицината все повече се приема и признава. Едно европейско научно 
списание (The European Journal of Health Economics) публикува през 2012 г. 
изследване, което установява до 30% по-ниска смъртност сред пациентите на лекари, 
които имат допълнителна специализация в областта на алтернативната медицина, 
включително антропософска медицина. Австралийско списание за билкова медицина 
през 2013 г. публикува обзор на Карън МакЕлрой върху антропософската медицина. 
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аутизъм остават по-тясно свързани със своята духовна същност от 
преди раждането, което е причина да не успеят да развият в достатъчна 
степен социалните отношения през времето на своето телесно 
съществуване. 

Тринайсет годишно момиче с аутизъм е герой във филма 
„Взлом” (“Breaking and Entering”), копродукция на Великобритания и 
САЩ от 2005 г. Майката на Би описва дъщеря си като дете, което не 
спи добре през нощта; има много добре развито чувство за равновесие 
(може умело да балансира върху греда и други подобни повърхности); 
„тя е двойно по-щастлива, двойно по-нещастна, двойно по-възбудена”; 
още от бебе се разстройва от шумове, заспива само с определено 
одеяло, яде само с определена лъжица; продължава да яде храни само с 
определен цвят; не се справя добре в училище. След препоръка от 
специалист, когото посещава, майката подлага детето на диета без 
глутен и казеин и наблюдава някои позитивни промени (основно 
свързани със съня на момичето). В изследването, проведено от Център 
за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от 
аутистичния спектър, гр. София, през 2008 г. (вж. (Атанасова и 
Николова, 2008)) около половината родители (46%) са прилагали диета 
за своите деца (някои от тях прилагат диета без глутен и казеин, а 
други – различни форми на хранителен режим). Шестдесет и шест 
процента от родителите, използвали диета, споделят, че тя има ефект, а 
за 17% диетата има ефект, но той е минимален. Само Centers for 
Disease Control and Prevention, 2014% от родителите смятат, че диетата 
няма ефект и 3% не могат да преценят. Родителите споделят, че 
поведението на детето в резултат на диетата се е променило в няколко 
посоки: подобряване на съня, концентрацията, позитивно влияние 
върху речта, интерес към играчки, интерес към други хора. Родителите 
споделят, че “детето е по-спокойно”, “не се страхува от другите деца”, 
“спи доста по-добре”, “започва да говори”, “концентрацията е по-
добра”, “детето учи и запомня по-добре”, “детето е по-контактно”, 
“проявява интерес към играчките”, “има по-стабилен очен контакт”, 
“появи се очен контакт”, “рязко намаля хиперактивността”, “спря да си 
блъска главата в стената”, “появиха се първите думи”, “започна де се 
усмихва”, “има спокоен и щастлив вид”, “гушка се”, “не прави кризи”, 

Нейното заключение е, че антропософията представя полезна и задълбочена 
холистична рамка за разбирането и лечението на хората днес и идеите на Рудолф 
Щайнер, бащата на антропософията, родени преди около век, са актуални и 
необходими и днес. 
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“започна да обогатява речта си”, “опитва се да конструира изречения”, 
“отговаря на името си” и др. (Атанасова и Николова, 2008). Една 
съвременна хипотеза за причините за възникване на аутизма е 
наличието на метаболитно разстройство (Hoogenboom & Woodward, 
2013): неправилното усвояване на храната повлиява неврохимичните 
процеси в организма, което може да доведе до особена сензорна 
чувствителност. Метаболитните нарушения могат да обяснят и 
повишените нива на мозъчна активност, регистрирани чрез 
съвременните невроизобразителни техники. От своя страна, 
повишената мозъчна активност повлиява перцепцията, настроението, 
поведението, емоциите и цялостното развитие на детето. Един от 
начините за повлияване на метаболитните проблеми е приложението 
на хранителна диета. Въпреки че липсва официално признание за 
ефективността от приложение на диетата без глутен и казеин при деца 
с аутизъм, някои изследвания потвърждават ползата от такъв 
хранителен режим.  

Основен мотив във филма „Взлом” са личните драматични 
преживявания на героите, включително майката на Би. Тя не работи, 
посветила се е на грижи за дъщеря си; често се чувства потисната и 
нещастна, понякога ползва професионална помощ във връзка с тези 
оплаквания; чувства се виновна, смята, че детето й е наказано заради 
неща, които е направила. Майка на момиченце с аутизъм споделя, че е 
била наказана, защото в живота си преди това не е била добър човек, 
направила е много грешки и е взела много погрешни решения.12 

Родителите на Би са се разделили и майката има приятел, с 
когото живеят заедно. Трудностите в техните взаимоотношения до 
голяма степен са провокирани от проблемите в поведението на 
момичето с аутизъм. Както казва Уил (приятелят на майката на Би, 
вторият баща на момичето): „Има един кръг, в който сте ти и Би, а аз 
не съм там. Но това е само оправдание. Защото една тъмна част от мен 
вижда това като клетка.” Майка на 10-годишно момче с аутизъм 
споделя: „Баща му не се ангажира с нищо. Когато искам да поговорим 
и да решим заедно какво да направим, той казва – каквото ти решиш – 
но аз искам заедно да решаваме! Не мога да нося сама цялата 
отговорност!”13 

12 Случай от моята практика. 
13 Личен разговор. 
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Наивна и романтична представа за хората с аутизъм, техните 
чувства, проблеми и взаимоотношения, е представена в американския 
филм от 2005 г. „Моцарт и китът” (“Mozart and the Whale”). 
Любовната история между двама млади души с аутизъм, като всяка 
една любовна история, е съпътствана от драма, раздели, трудности… и 
завършва щастливо. Филмът се опитва да „нормализира” непознатия 
свят на аутизма като го прави твърде подобен на познатия свят на 
романтичните отношения. Спецификите на аутистичното поведение са 
стереотипно и нереалистично представени. Филмът (има и книга14, 
която описва същата история) се основава на истинска история за 
двама младежи със синдром на Аспергер, които се срещат в група за 
подкрепа (Attwood, 2012). Според критици (Ingersoll, 2007) не е 
сигурно, че хората, които са вдъхновили създаването на историята, 
наистина имат синдром на Аспергер. В литературата са описани 
случаи на семейни двойки, в които един от партньорите (обикновено 
мъжът) е със синдром на Аспергер (Attwood, 2012). Много от 
възрастните, според тези данни, искат да създадат дългосрочни 
отношения, но срещат сериозни трудности в това да ги поддържат. 
Основен проблем за партньора със синдром на Аспергер е вербалната 
проява на чувствата, даването на подкрепа, разбиране и емпатия към 
съпруга/та в момент на личен дистрес.  

През 2006 г. излиза копродукцията на Канада и Великобритания 
„Снежна торта” (“Snow cake”). Линда, жена с аутизъм, живее 
относително самостоятелно и има дъщеря. Трагичната съдба на дъщеря 
й Вивиан (загинала в автомобилна катастрофа) среща Линда с Алекс 
(мъж, който взима Вивиан „на стоп” и заедно претърпяват 
катастрофата, в която момичето загива). Алекс, който не е виновен за 
катастрофата, отива да се срещне с майката на Вивиан и прекарва 
няколко дни в нейния аутистичен свят. Линда не може да почувства 
преживяванията на другите хора, но може да разбере логично 
събитията, които ги провокират. Тя обича да яде сняг; има месечно 
разписание; надписи обозначават различни места в жилището й; 
наслаждава се на предметите, които отразяват светлината по 
специфичен начин и често е ангажирана с такива сензорни 
преживявания; обича да скача на батут; яде безглутенови храни. Линда 
разбира буквално и конкретно думите на хората. В отговор на реплика, 

14 Mozart and the Whale: An Asperger's Love Story, 2007 г., написана от Jerry Newport, 
Mary Newport, Johnny Dodd, and Petter Naess. 
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изказана от съчувствие – „Сигурно е ужасно да изгубиш детето си!” – 
Линда отговаря, че тя не я е изгубила, Вивиан е мъртва. Зад 
привидното разбиране и приемане на Линда и нейните странности от 
хората в общността стои тяхното възмущение и изисквания за спазване 
на нормите на благоприличие и възпитание (твърде абстрактни думи, 
които обозначават неразбираемо за хората с аутизъм поведение). 
Истинско приемане Линда получава единствено от най-близките си. 

„Снежна торта" е филм за начина, по който човекът с аутизъм 
може да повлияе на другите. Дъщерята на Линда, нейните родители и 
непознатият мъж Алекс са докоснати, променени и обогатени от 
взаимоотношенията си с тази странна жена. 

Копродукцията на Белгия и Холандия от 2007 г. „Бен Х” (“Ben 
X”) поставя въпроса за тормоза от връстници спрямо децата и 
юношите с аутизъм. Четиридесет и четири процента от децата с 
аутизъм са жертва на тормоз според американско национално 
проучване, проведено през 2003 г. сред деца на възраст 4-17 г. (Montes 
& Halterman, 2007). Героят на филма Бен е юноша със синдром на 
Аспергер, който харесва компютърните игри и на практика трудно 
разграничава света на виртуалната реалност от обективната реалност. 
Прекомерното използване на интернет (включително интернет игри) е 
съвременен актуален проблем, който е важно да бъде изследван и при 
тази специфична група – младежите с аутизъм. Мазурек и Енгелхарт 
(Mazurek & Engelhardt, 2013) например установяват, че момчета с 
аутизъм на възраст 8-18 години прекарват много повече време във 
видеоигри, отколкото контролна група от деца с типично развитие. 

Филмът „Бен Х” разказва трогателна и тъжна история с 
неочаквано щастлив край, която остро и сериозно навлиза в трудна 
тема – самоубийството на юношите (и по-специално на юношите с 
аутизъм и синдром на Аспергер). Суицидното намерение сред деца и 
юноши с аутизъм се оценява 28 пъти по-високо, отколкото при деца с 
типично развитие като рискът се повишава при наличие на 
коморбидност на аутизма с депресия и поведенчески проблеми (Mayes, 
Gorman, Hillwing-Garcia et al., 2013). 

Още един филм, в който герой на филма е мъж със синдром на 
Аспергер, е „Мери и Макс” („Mary and Max”) – австралийски 
анимационен филм за възрастни от 2008 г. на режисьора Адам Елиът. 
Очарователно разказаната история за кореспонденцията на Макс (мъж 
със синдром на Аспергер, който живее в САЩ) и Мери (момиченце от 
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Австралия, което е тормозено от своите съученици и живее в 
семейство с майка алкохоличка), се базира на биографичен елемент от 
живота на режисьора на филма, който е поддържал 20-годишна 
кореспонденция с мъж със синдром на Аспергер. Макс живее сам; 
посещава психиатър; страда от тревожно разстройство; пристрастен е 
към шоколада; не разбира хората; не разбира любовта и сексуалните 
послания на другите; обича детския анимационен филм за 
дребосъчетата; добър е с числата; чуди се защо хората го описват като 
груб и нетактичен, когато той просто е честен; не разбира израженията 
на човешките лица и не може да изразява собствените си емоции; 
несръчен е и има лош почерк; обича думите, обича да измисля свои 
думи; обича правилата. Макс споделя, че когато е бил млад, е искал да 
бъде някой друг, не себе си, но е разбрал, че недостатъците, които 
всеки човек има, са част от него самия и той трябва да се научи да 
живее с тях, а да се „излекува” означава все едно да смени цвета на 
очите си. Мъжът със странно поведение и малкото момиченце намират 
много общи неща (липсата на приятели, любовта към шоколада и 
любимото детско филмче). Те са най-добри приятели за цял живот. 

Още една тема, тема от етичен характер, поставя филма „Мери 
и Макс”. Мери, заинтригувана от състоянието на Макс – синдром на 
Аспергер – започва да го изучава и прави научна кариера. Когато Макс 
получава нейната книга, посветена на неговото състояние, Макс е 
сериозно засегнат и обиден. Въпросът, който остава без отговор във 
филма, би трябвало да бъде въпрос, на който да си отговори всеки 
специалист, работещ с човек с аутизъм и всеки изследовател в 
областта: как да се говори, пише, мисли, изследва състоянието 
аутизъм, с нужния респект към всяко едно човешко същество, което е 
обект на това професионално взаимодействие?  

Темата за гениалността на човека с аутизъм присъства в 
американския филм от 2008 г. „Квантов апокалипсис” („Quantum 
Apocalypse”). Тери, възрастен мъж с аутизъм, който живее заедно с брат 
си и неговото семейство, спасява света като помага на космическа 
агенция в намирането на решение на сложен проблем. Темата за 
гениалността на хората с аутизъм, масово разпространена и формирана 
и чрез героя на Дъстин Хофман в популярния „Рейнман”, се развива и в 
този филм. Всъщност специалните способности на хората с аутизъм не 
се срещат твърде често. Според някои данни само един на всеки двеста 
човека с аутизъм има някакви специални способности (Dillenburger, 
Jordan & McKerr, 2013). Според други данни честотата на специалните 
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способности (надарени и талантливи хора) не е известна, а около 10% от 
хората с разстройство от аутистичния спектър имат савант синдром15 
(Assouline, Nicpon, Colangelo et al., 2008). Млад мъж с аутизъм, често 
посещаващ психиатрична клиника, умее да свири по слух „Лунната 
соната”. Друг младеж изчислява наум с висока степен на точност и 
бързина какъв ден от седмицата се пада определена дата (минала или 
предстояща).16 Пати и Лупинети Patt & Lupinetti, 1993) описват случай 
на 22-годишна жена с аутизъм, която притежава хиперлексия (добри 
умения за декодиране на написаното, но ниски способности за 
разбиране на смисъла му), календарни способности (умение да 
изчислява кой ден от седмицата се пада определена дата) и умения да 
прави бързи изчисления наум. Мозъчните механизми, които стоят в 
основата на тези изключителни способности, все още не са добре 
изучени, но са налице вече изследователски данни, получени чрез 
невро-изобразителни техники (Boddaert, Barthelemy, Poline et al., 2005). 

През 2008 г. излиза копродукцията на Австралия и 
Великобритания „Черният балон” (The Black Balloon”). Филмът 
разказва за живота на едно семейство с двама сина, (от които по-
големият – Чарли – е аутист), които очакват трето дете. Аутистичното 
разстройство на Чарли е в тежка степен. Той не може да говори, но 
общува с близките си чрез езика на знаците. Някои от шкафовете 
вкъщи са заключени с катинар; понякога Чарли излиза от вкъщи и 
трябва да бъде догонен – иначе влиза в домовете на съседите и 
използва тоалетната. Когато изпадне в криза, поведението му може да 
бъде опасно (хвърля столове, чупи вещи около себе си, удря и хапе) 
или наистина неприятно (размазва изпражнения по пода в стаята си, 
плюе). Уилямс и Райт (Уилям и Райт, 2013) описват също случаи на 
тежки поведенчески проблеми в юношеска възраст, включително 
случай на петнадесет годишен младеж, който си играе с изпражненията 
и ги размазва по стените.  

Ежедневно семейството на Чарли преминава през трудни 
ситуации, свързани с неговото състояние. Пазаруването понякога също 
може да бъде сериозно предизвикателство и драматично преживяване. 
Проблемите с пазаруването могат да бъдат разнообразни: някои деца 

15 Савант синдромът се отнася до индивиди, които проявяват изключителни 
способности в дадена област на фона на ниски общи когнитивни способности. 
Музикални способности, способности за рисуване, умствени изчисления и 
мнемонични способности са сред най-често срещаните савант способности. 
16 Първият от споменатите случаи ми е известен от колега, вторият познавам лично. 
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например срещат сериозни трудности да изчакат реда си в магазина; 
други се напрягат от шума и реагират с гневен изблик; някои деца не 
позволяват да им се купят нови обувки – настояват да носят старите, 
дори когато вече не им стават, защото са пораснали17. За много 
семейства с аутистични деца елементарни ежедневни дейности могат 
да бъдат сериозно предизвикателство.  

„Черният балон” е филм, който не идеализира образа на човека 
с аутизъм – като притежаващ специални и невероятни способности. 
Той представя трудното ежедневие на семейството, което има дете с 
аутизъм в тежка степен. Няколко важни теми присъстват в този филм: 
сексуалността (Чарли мастурбира пред други хора; интересува се от 
момичета; същевременно майка му знае, че той никога няма да създаде 
семейство и да може да се грижи за себе си сам, а ще има нужда цял 
живот от техните грижи); взаимоотношенията между братята 
(драмата на преживяванията на брата на Чарли – 15-годишният Томас 
– е един от основните филмови мотиви; чувствата на Томас към брат 
му са противоречиви, богати, объркани: омраза, срам, отчаяние, 
надежда, дълг, любов…); обществените нагласи (съседката на 
семейството подава жалби срещу тях заради шума, който вдига Чарли, 
когато е ангажиран със своите стереотипни занимания; приятелите на 
Томас се подиграват на децата с увреждания; хората в магазина 
наблюдават с учудване и неодобрение кризата на момчето); 
приемането на родителите (родителите на Чарли и Томас са 
представени като хора, които са извървели своя път на отричане, 
търсене, надежди и са достигнали до етапа, в който са приели детето си 
такова, каквото е, научили са се да живеят с това). Достигането до 
етапа на приемането е дълго и трудно пътуване.  

Пътят на личното израстване, постигането на самостоятелност и 
усъвършенстването на социалните умения на млад мъж със синдром на 
Аспергер е представен във филма "Адам" (“Adam”, САЩ, 2009 г.). 
Адам, способен електронен инженер, се интересува от космоса и може 
дълго да говори за своята любима тема, като често се затруднява да 
разбере кога е удачно да спре. Предизвикателствата пред един човек с 
разстройство от аутистичния спектър, който функционира на високо 
ниво, са свързани с намирането на работа; самостоятелния живот; 
романтичните взаимоотношения; справянето с предизвикателства, 

17 Познавам деца, които демонстрират всяко от описаните поведения, от моята 
професионална практика. 
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неприятни и неочаквани събития. Адам обяснява на приятелката си 
какво означава да си човек със синдром на Аспергер: неразбиране за 
това какво другите си мислят; честност и откритост (невъзможност да 
лъжат); трудност да разбират шеги; безпокойство от срещи с хора и 
големи компании. Във филма е направен паралел между главния герой 
(човекът със синдром на Аспергер) и детето от приказката на Х.К. 
Андерсен "Новите дрехи на царя", което казва очевидната истина – 
"Царят е гол!" – въпреки социалната неуместност на такава 
откровеност. Характерът на героя от филма визуализира, пресъздава и 
разкрива по ясен начин твърдението на Тео Питърс (Peeters & Gillberg, 
1999), че аутистът е хиперреалист в свят на сюрреалисти. 

Eдноименният филм от 2010 г. пресъздава историята на живота 
на реална личност – Темпъл Грандин – американка с аутизъм, която е 
професор в университет в Колорадо (“Temple Grandin”). Темпъл 
Грандин изнася лекции в целия свят по въпросите на аутизма, занимава 
се с преподавателска и научна дейност в областта на 
животновъдството (проектира системи и съоръжения, които се 
използват широко в Америка в кланиците за животни) и е написала 
няколко книги18.  

Във филма са представени няколко значими теми, свързани с 
живота на човека с аутизъм: особеностите на неговото мислене; 
сензорната чувствителност; нетолерантността на връстниците и 
проблемите във взаимоотношенията с тях; трудността да се разберат 
хората – техните мисли, начин на забавление, поведение – и смисъла 
на определени социални ритуали и ситуации; предизвикателствата 
пред постигането на самостоятелност в живота; чувствата на майката, 
свързани с това да бъдеш родител на дете, което е различно; развитие 
на интересите и способностите и откриването на личното призвание. 

Как мисли Темпъл е представено ясно във филма – и като лични 
прозрения, и като наблюдение от страна на значим за нея човек (един от 
учителите й). Темпъл мисли образно – тя не може да разбере абстрактни 
понятия, ако не се визуализират. Репликата на леля й „Тук ставаме с 
петлите” предизвиква в съзнанието й образ на нейните роднини, които, 

18 Една от книгите Темпъл Грандин пише самостоятелно: „Мислене в картини” 
(Thinking in Pictures), а много други – в съавторство. Някои от заглавията на книгите й 
в съавторство са: Animals in Translation: Using the Mysteries of Autism to Decode 
Animals Behavior; Еmergence: Labeled Autistic; Developing Talents; Unwritten Rules of 
Social Relationships и др. 
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заедно с петлите, са седнали върху оградата. Френският език и 
математиката, които са абстрактни дисциплини, са й трудни и 
неприятни, но харесва биологията и практическата работа – добра е в 
нещата, които могат да се видят, да се изучат и да се представят чрез 
опита и практиката. За нея остава трудно да разбере поведението на 
хората и техните социални ритуали. Във филма е представена сцена, в 
която Темпъл присъства на погребението на своя учител, от когото е 
получила много подкрепа и разбиране и към когото е привързана. 
Въпреки своите силни и искрени чувства към него тя не плаче и не 
разбира смисъла на прощаването с мъртвеца. Майка на 8-годишно 
момче с аутизъм споделя за трудна ситуация в нейния живот. Когато 
нейната майка умира, тя не води своя син на погребението, въпреки 
желанието си той да се прости със своята баба. Знае, че момчето няма да 
разбере как е прието да се държи в тази ситуация и ще се занимава с 
това, което обичайно прави – ще се върти в кръг, докато издава шумни 
звуци, наподобяващи звука от водата във фонтан.19 

Сензорната чувствителност на Темпъл се проявява чрез 
чувствителността й към звуци, светлина, докосване и прегръдки от 
други хора. Същевременно силния натиск (който стимулира 
проприоцептивната сетивност, а не е повърхностен, на нивото на 
тактилната чувствителност) й действа успокояващо. Темпъл 
конструира за себе си съоръжение, което тя нарича „машина за 
притискане” (squeeze machine), което й помага да се успокои и да 
релаксира. Когато е била малка, въртенето в кръг е било за нея начин 
да постигне този баланс на централната нервна система. Едно 7-
годишно момче с аутизъм20 обича да ляга под килима в стаята. Когато 
прекара известно време там, се връща успокоен и с много по-добра 
способност за концентрация се ангажира с определени съвместни 
дейности с друг човек. 

Майката на Темпъл разбира, че дъщеря й е аутист, когато 
момиченцето е на 4 г. Обяснението на специалиста е (също както във 
филма за Аманда), че студенината и липсата на емоционална 
чувствителност от страна на майката са причина за състоянието на 
детето. Майката на Темпъл е представена като тъжна, борбена, 
интуитивна жена, която отстоява правото на детето си да води 
самостоятелен и достоен живот. Провокирана и насърчавана от майка 

19 Споделено в личен разговор. 
20 Случай от практиката ми като супервизор. 
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си, Темпъл завършва образованието си, учи се да се справя с нови 
ситуации и предизвикателства. Вдъхновяващ филм за възможностите 
пред всеки един човек, дори и човека с аутизъм, който развива идеята 
за откриването на собствения талант и призвание. С подходящата 
форма на насърчение и подкрепа интересите и способностите на хората 
с аутизъм могат да намерят своята практическа реализация.  

През 2010 се появява още един американски филм – „Глад” 
(„Burning Bright”), в който герой е момчето с аутизъм Том. Неговата 
сестра, вече пълнолетна, поема грижите за брат си след смъртта на 
майката. Изправени пред животозастрашаващи опасности 
(преследвани от тигър, който вторият им баща пуска в къщата, където 
са доведените му деца), братът и сестрата преминават през тази 
ситуация по различен начин. Малкото момче не осъзнава опасностите, 
поведението му не е съобразено със ситуацията и чувствата на 
околните – то е мотивирано от личните му потребности, интереси, 
страхове и рутина в ежедневието. Умението да се преценява риска в 
определени ситуации и да се модифицира поведението според 
изискванията на средата в дадения момент е важно за оцеляването. В 
широк кръг ежедневни ситуации хората с аутизъм срещат трудности с 
това. За много родители на деца с аутизъм липсата на страх у децата 
им в ситуации на реална опасност (на улицата, при среща с опасно 
животно, преценка на опасността от създаване на контакти с непознати 
хора и др.) е основен проблем, който удължава периода на обгрижване 
на детето (и впоследствие на възрастния). 

Сестрата на Том преминава през широка гама от амбивалентни 
чувства: от агресия към брат й и желание да го нарани; през отчаяние 
заради неговото състояние и това, което неволно й причинява той (тя 
трябва да се грижи за него, вместо да отиде в колеж), до искрена любов 
и желание да се грижи за брат си, който се нуждае от нея.  

В американския филм от 2010 година „С дъх на канела” (“Dear 
John”) се разказва любовната история на Джон и Савана, но успоредно 
с нея присъстват още няколко истории: за любовта и 
взаимоотношенията между Джон и неговия баща аутист; за 
привързаността между Савана и малкия Алън, също аутист. Ролята на 
Алън се изпълнява от 6-годишно момче с аутизъм, което е интересен 
факт и прецедент в аутистичните роли в киното. 

Бащата на Тим е тих човек, който колекционира монети, умее да 
готви и да се грижи за домакинството; той е отгледал сам сина си. 
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Словоохотлив е единствено по темата, в която е експерт – колекцията 
от монети. Джон се чувства неловко заради баща си – често е объркан, 
гневен и тъжен заради неговото особено и неразбираемо поведение. 
Според данни от клиничната практика (Attwood, 2012) децата на 
родители със синдром на Аспергер (на практика липсват данни за 
честотата на разпространение на тези случаи) могат да чувстват липса 
на приемане, привързаност, насърчение и подкрепа. Трудността да 
разбират чувствата и потребностите на другите, да бъдат емпатични 
към преживяванията им, се отразява закономерно и на уменията им да 
бъдат любящи родители.  

В индийския филм от 2010 година „Моето име е Кхан” (“My 
Name is Khan”) главният герой е мюсюлманин със синдром на 
Аспергер. Сантиментална, романтична, драматична история за 
трудността на един човек с аутизъм да се адаптира към света на 
социалните същества около него, аналогично на неразбирането и 
непримиримостта между мюсюлмани и християни. 

Ризван Кхан е чувствителен към шум, миризми и жълт цвят. 
Това е аспект на трудностите на хората с аутизъм (сензорната 
свръхчувствителност към определени стимули), от скоро официално 
описани и признати като характерни за хората с аутизъм в петата 
ревизия на DSM. Кхан се справя с трудността си да понася шума на 
улицата като носи тапи за уши, които приглушават сетивата му. 
Сцената, в която Кхан има пристъп на паника заради жълтия цвят на 
пешеходната пътека и не успява да пресече безопасно улицата, поставя 
въпроса за чувствителността и информираността на обществото за 
реалните особености и нужди на хората като главния герой във филма. 
Развиването на чувствителност, разпознаване и разбиране от страна на 
околните към проблемите и затрудненията на хората с аутизъм все още 
е мисия, която предстои да се случва.  

Интересен похват за справяне с външния свят е използването на 
камера. За да успее да се движи самостоятелно навън, без да го плашат 
непознати хора и места, Кхан използва камера. По подобен начин 
камерата беше удачно средство, което да направи външния свят по-ясен 
и поносим за едно четиригодишно момче с аутизъм21. Майка му 
използва камера, за да му покаже определени предмети/обекти от 
околния свят и да го научи на думите, с които те се назовават. Детето не 

21 Познавам лично това дете и неговата майка от професионалната ми практика. 
                                                           



А. Атанасова – Eдин различен поглед към аутизма 
303 

използваше думи и не изпълняваше инструкции, независимо от 
разнообразните опити на близките му и на специалистите да провокират 
речта му и да подобрят ориентацията в ежедневието. Заснимането на 
предмети от обкръжението в близък план, едновременно с тяхното 
назоваване, отключи развитието на неговата реч. 

Ризван Кхан, героят от филма, тълкува буквално посланията и 
думите на околните. „Не знам защо хората казват едно, а мислят 
друго” – споделя той. Не разбира изрази като „върви да си губиш 
времето вкъщи” – не му е ясно как така времето може да се губи – и 
пита майка си за това. Приема буквално думите на жена си, изречени в 
момент на скръб и гняв по убития си син: „Отиди при президента и му 
кажи, че се казваш Кхан и не си терорист”. Цялата сюжетна линия на 
филма е представена през историята на това негово пътуване – 
опитвайки се да се срещне с президента, за да му предаде това, което 
неговата любима е поръчала – иначе не може да се върне при нея. 

Така, както не умее да разбере език, който е използван 
метафорично, Кхан не умее и да манипулира и лъже – като 
дистрибутор на козметични продукти той проверява тяхното действие 
върху себе си и казва само неща, които са напълно достоверни. 

Кхан не харесва да бъде прегръщан, но се учи да го прави – 
например, за да утеши близък, когато плаче. От дете Ризван Кхан 
обича да поправя счупени неща, което е научил от баща си. Героят на 
филма казва: „Но когато татко се счупи, не успях да го поправя.” 
Момче с аутизъм на пет години22 се интересува от счупени неща. Той 
чупи и разглобява всичко, което е възможно да бъде счупено или 
разглобено, за да разбере какво има в него и как е устроено то. Не се 
интересува от нищо, което е изобразено символично – върху 
двуизмерно пространство; не разглежда картинки, не рисува. До 
момента, в който получи предложение да поправи счупените гуми на 
нарисувана кола – това го привлече към рисунката и той дорисува 
гумите на колата. След това започна да рисува („да поправя”) 
счупените покриви на къщи, счупените хора и т.н. Започна да 
разглежда картинки, ако чуеше, че нещо в тях е счупено. Така той се 
запозна със света на двуизмерното изображение и стана възможно да 
участва заедно със своите връстници в детската градина в общи 
занимания с рисуване и разглеждане на книжки.  

22 Друг случай от моята професионална практика. 
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Майката на героя от филма за Ризван Кхан е представена като 
чувствителна към нуждите и особеностите на сина си и изобретателна 
в намирането на начини да му обясни нещата за света около него. Тя 
използва рисунки, за да подпомогне неговото разбиране и осмисляне. 
Визуализацията е широко признат и използван метод за обучение на 
деца с аутизъм. 

Майката на Ризван му осигурява индивидуално обучение, 
защото той има трудности във взаимоотношенията с връстниците си. 
Дори когато се справят относително добре с овладяването на това, 
което се учи в училище, сериозно предизвикателство пред реалната 
интеграция на децата с аутизъм са именно техните взаимоотношения с 
връстниците. 

Във филма са засегнати още няколко важни теми. Една от тях е 
темата за взаимоотношенията между детето с аутизъм и другите деца в 
семейството. Във филма братът на Ризван се чувства пренебрегнат 
заради вниманието, което майка му отделя за нуждаещия се по-голям 
брат. Друга важна тема е за сексуалността. Ризван Кхан се жени и има 
сексуални отношения с жена си въпреки трудността му да понася 
прегръдки и физически контакт. Темата за сексуалността на хората с 
аутизъм е слабо застъпена в клиничната практика, социалните услуги и 
научната литература. От една страна, обективната трудност за 
събирането на достоверни данни при спазването на етичните правила и 
норми, е предизвикателна и трудна задача. От друга страна, 
традиционната обществена трудност да се отнася по сериозен и 
отговорен начин към темата за сексуалността, особено що се отнася до 
една специфична група (хората с проблеми в развитието), може да 
бъдат част от обяснението за липсата на достатъчно емпирични данни 
по темата. Възрастните със синдром на Аспергер имат желание да 
създадат близки и интимни отношения, но много от уменията, 
необходими, за да се поддържат тези отношения, не са интуитивни за 
тях, а трябва да бъдат специално научени (Attwood, 2012).  

Друг индийски филм се появява на екрана през 2012 г. – 
„Барфи!” („Barfi!”). Това е филм за истинската любов, безусловната 
любов, невъзможната любов между глухоням млад мъж и млада жена с 
аутизъм. С този филм сме свидетели на едно невъзможно общуване и 
невъзможна привързаност. Любовта между Барфи и Джилмил повече 
прилича на любовта между детето и неговата майка, отколкото на 
любовта между зрели възрастни хора. Всъщност, изследванията върху 
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привързаността между възрастните показват, че привързаността в 
романтичните и интимните отношения до голяма степен приповтаря 
именно стила на привързаност, формиран в ранно детство (Петров, 
2010). В този смисъл, изследванията на привързаността в ранна възраст 
е показателна и за потенциала да се създават близки отношения по-
късно. Изследванията на привързаността при децата с аутизъм 
разкриват известен потенциал за формиране на такива 
взаимоотношения между майката и детето, но често това се случва не 
още в бебешка възраст, а малко по-късно (Rooney, 2005). 

Посланието на филма „Бяла жаба” („White frog”, САЩ, 2012 
г.) се отнася до толерантността и правото на всеки човек да бъде 
различен – независимо дали това различие се нарича „синдром на 
Аспергер” или „хомосексуална ориентация”). Във филма Ник (който е 
със синдром на Аспергер) е по-малкият от двама братя. Чарлз, 
големият брат, загива при инцидент. След смъртта му Ник и неговите 
родители разбират, че той е бил хомосексуалист. Малкият брат 
извървява своя път на приемане и публична защита на правото на своя 
брат и своето право да бъде такъв, какъвто е (странен, различен, 
особен). Нагласите на хората към различието и по-специално към 
хората с аутизъм, е тема, обсъждана и регистрирана в много научни 
изследвания. Темпъл Грандин23 говори за стигмата на аутизма: хората 
са склонни да възприемат човека през неговата диагноза, а игнорират 
всички останали аспекти от човека, освен състоянието му. От друга 
страна, отново по думите на Т. Грандин, да се игнорират различията 
също не е решение – признаването и оценяването на всички различни 
начини на мислене е пътят, по който може да се постигне баланс. 

Героят аутист в българското кино присъства в късометражния 
филм от 2009 година „Аз, ти, никой друг”, в който главната роля се 
изпълнява от 17-годишен младеж с аутизъм. Особеностите на 
аутистичното поведение са представени чрез неговия страх от 
непознати и нови места, хора и събития. Тема, която присъства с 
акцент във филма, е трудността юношата с аутизъм да бъде приет и 
разбран от връстниците си. Същевременно това различно дете успява 
да създаде приятелство с кон – конят, за разлика от хората, успява да 
почувства болката на младежа и се притичва на помощ, когато той има 
нужда от това.  

23 Статия във вестник The Tech от 19 март 2015 г. (Srivastava, S. (2015). Activist Temple 
Grandin discusses attitudes toward autism at event. The Tech, Vol. 135, Number 8.) 
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Когато говорим за аутизъм и кино, не може да не отбележим 
друга съвременна инициатива – да се направи киното достъпно за 
хората с аутизъм. През 2015 година на българския филмов екран се 
появява анимационния филм „Овцата Шон: Филмът”, адаптиран към 
нуждите на тази специфична аудитория. Звукът на филма и светлината 
в киносалона са съобразени с чувствителността на хората с аутизъм. 
Премахнати са рекламните трейлъри в началото на филма, които 
удължават времетраенето на прожекцията, а нямат връзка със самия 
филм. Толерира се ставането от място по време на прожекцията, ако 
зрителят има нужда да направи това.  

Образът, който изгражда киното за човека с аутизъм, за 
неговите проблеми, трудности, радости; за семейството му, е многолик 
и богат. Перспективата, през която е разгледана темата, често е 
наивистична (например в индийското кино), оптимистична (в някои от 
американските филми) и реалистично-драматична (най-често в 
европейското кино). Чрез киното стават познати и популярни 
особеностите на децата с аутизъм („Код Меркурий”, „Взлом”, 
„Благослови детето”), на юношите (”Черният балон”, „Бен Х”) и на 
възрастните („Рейнман”, „Моли”, „Снежна торта”, „Моето име е 
Кхан”). Филмовите образи представят също така трите степени (нива) 
на функциониране: ниска („Черният балон”), средна („Снежна торта”) 
и висока („Адам”). Човекът с аутизъм в киното е в различни роли: дете 
(„Промяна на навика”, „Взлом”, „Код Меркурий”), майка („Снежна 
торта”), баща („С дъх на канела”), брат („Черният балон”, „Бен Х”, 
„Рейнман”, „Квантов апокалипсис”), сестра („Моли”), съпруг („Моето 
име е Кхан”), ученик („Бен Х”, „Темпъл Грандин”), колега („Адам”, 
„Темпъл Грандин”), съсед („Адам”), интимен партньор („Моето име е 
Кхан”, „Адам”; „Моцарт и китът”). В своите социални контакти и 
комуникация човекът с аутизъм в киното също е представен през 
многобройните варианти, които реално съществуват и характеризират 
разстройствата от аутистичния спектър: липса на реч и форма на 
комуникация (Темпъл Грандин като малка в едноименния филм; 
„Момчето, което можеше да лети”); ограничено използване на речта 
(Моли в периода преди операцията в едноименния филм); комуникация 
чрез жестомимичен език („Черният балон”); комуникация с картинки 
(„Код „Меркурий”); вербално общуване на добро ниво, белязано с 
особености като неразбиране на метафори и буквално възприемане на 
казаното („Моето име е Кхан”). 
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Майката на човека с аутизъм в киното е сложен и богат образ. 
Тя е обвинявана („Промяна на навика”, „Темпъл Грандин”); посветена 
на детето си („Взлом”); бореща се за правата на му („Бен Х”); жена, 
която е приела състоянието на детето си и успява да живее пълноценно 
в тази ситуация („Черният балон”); насърчаваща, подкрепяща, 
стимулираща развитието на детето си („Темпъл Грандин”); интуитивна 
и чувствителна към нуждите на детето си („Моето име е Кхан”). 

Бащата в киното е представен и като отсъстващ или 
неподкрепящ, неразбиращ, погълнат от работата си („Взлом”), и като 
присъстващ и любящ, подкрепящ, разбиращ, участващ в грижите 
(„Черният балон”), и като отсъстващ, но подкрепящ семейството си в 
трудни моменти („Бен Х”). 

Отвъд метафоричните, символичните и фантастичните 
послания, темите, свързани с аутизма, които киното поставя, са 
сериозни, значими и разнообразни. Всички тези теми са обсъждани и в 
научната литература – припознати като значими в областта на аутизма 
и емпиричните изследвания на това състояние: 

• лечение на аутизма („Промяна на навика”, „Моли”); 
• наличието на сериозни поведенчески проблеми („Черният 

балон”); 
• сензорните интереси („Темпъл Грандин”, „Снежна торта”); 
• специфики на мисленето и възприятията („Темпъл Грандин”, 

„Бен Х”, „Адам”); 
• ригидност, липса на гъвкавост в мисленето и поведението („С 

дъх на канела”, „Рейнман”; „Снежна торта”); 
• особености в комуникацията и социалните взаимоотношения 

(„Рейнам”, „Моли”, „Адам”); 
• трудността да се разчита лицевата експресия („Мери и Макс”, 

„Темпъл Грандин”); 
• способностите на хората с аутизъм („Рейнман”, „Квантов 

апокалипсис”, „Бен Х”, „Адам”, „Кубът на страха”); 
• интимните взаимоотношения на хората с аутизъм („Моцарт и 

китът”, „Моето име е Кхан”, „Адам”); 
• тормоза от връстници („Бен Х”, „Аз, ти, никой друг”); 
• как е повлияно семейството на човека с аутизъм („Рейнман”, 

„Моли”, „Взлом”, „Черният балон”); 
• институционализация на възрастните с аутизъм („Рейнман”, 

„Моли”); 
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• възможностите за самостоятелен живот на хората с аутизъм 
(„Снежна торта”, „Адам”, „Моето име е Кхан”, „Темпъл 
Грандин”); 

• нагласи към различието, толерантност и приемане („Бяла жаба”, 
„Темпъл Грандин”, „Черият балон”) 

• и други. 
Обобщеният образ на аутиста в киното ни дава една 

сравнително реална картина за неговите особености и специфики в 
различни възрастови периоди и вариативността на индивидуалното 
развитие и житейската съдба на човека с аутизъм. Първите аутистични 
прояви, още в бебешка възраст, могат да бъдат забелязани от 
родителите понякога още тогава. Често това са: липса на желание за 
физически контакт; сензорна чувствителност; особености в храненето. 
Тези специфики на бебешкото аутистично поведение са представени и 
във филмите („Взлом”, „Темпъл Грандин”), и в научната литература 
(Матанова, 2008); (Hoogenboom & Woodward, 2013).  

Малкото дете с аутизъм обикновено не говори, избягва очен 
контакт, ангажира се със стереотипно поведение, не обръща внимание 
на хората и има гневни пристъпи. Тези поведенчески особености могат 
да се видят в някои от филмите („Промяна на навика”, „Темпъл 
Грандин”), добре документирани са и в научната литература (Уилям и 
Райт, 2013); (American Psychiatric Association, 2013); (Hoogenboom & 
Woodward, 2013). 

В училищна възраст детето с аутизъм може да има различна 
съдба. Някои деца започват да учат в масови училища, заедно с децата 
с типично развитие („Момчето, което можеше да лети”), други 
получават обучение в специални училища или центрове („Код 
„Меркурий”) или са на индивидуално обучение („Моето име е Кхан”). 
И в световната, и в българската практика всички тези варианти на 
обучение за децата с аутизъм съществуват. Обичайно, детето с аутизъм 
има трудности в училище – както това е представено и в киното („Бен 
Х”; „Взлом”, „Момчето, което можеше да лети”), и в научната 
литература (Eaves, 1997; Macintosh & Dissanayake, 2006). 

Юношеството на детето с разстройство от аутистичния спектър, 
ако функционира на ниско ниво, е съпътствано от проблеми с 
овладяване, разбиране и проявяване на сексуалността, а също и с 
трудности в овладяването на физическата сила и агресивност. Пример 
за това можем да видим във филма „Черният балон”. Поведенческите 
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проблеми в тази възраст са описани от Уилям и Райт (Уилям и Райт, 
2013), които представят в книгата си своя практически опит. Въпроси, 
свързани със сексуалността, засягат например Бургондиен и колеги 
(Bourgondien, Reichle, Palmer, 1997) и Хелеманс и колеги (Hellemans, 
Colson, Verbraeken et al., 2007). Юношите със синдром на Аспергер и 
аутизъм, които функционират на високо ниво, се сблъскват с проблеми 
като тормоз от връстници, риск от самоубийство, тревожно 
разстройство. Тези проблеми са засегнати и във филмите („Бен Х”, 
„Мери и Макс”), и в литературата по въпроса: Ван Роекел и колеги 
(Van Roekel, Scholte & Didden, 2009) например разглеждат тормоза 
сред връстници, а Ван Стеeнсел и колеги (Van Steensel, Böglesl & 
Perrin, 2011) – тревожните разстройства. 

Зрелите хора с аутизъм (според филмовите образи, представени 
в „Рейнман”, „Снежна торта”, „Мери и Макс”, „Моцарт и китът”, 
„Адам”, „Снежна торта”, „Моли”) имат различна съдба. Някои от тях 
прекарват живота си в институция, за други се грижат техни близки 
(например братя), след като родителите им вече не са сред живите. 
Някои от зрелите хора с аутизъм живеят напълно самостоятелно, дори 
работят или ползват частична подкрепа от близки или съседи. 
Възрастните хора с аутизъм спазват определена рутина в ежедневието 
си; имат специфични интереси; някои от тях имат специални 
способности в определена област; сензорните особености продължават 
да бъдат значими за много от тях; комуникацията и социалните 
ситуации са им трудни; емоциите и поведението на другите хора често 
са необясними. Особеностите на аутистичното разстройство в 
зрелостта, начина на живот, приспособяването и възможностите за 
грижа за себе си и за намиране на работа се разглеждат също и в 
научната литература (вж. например (Howlin, 2000) и (Howlin, Mawhood 
& Rutter, 2000). 

*** 

Разбирането на спецификите на аутистичното разстройство е 
предизвикателство дори за всеки специалист. Когато животът срещне 
някого с аутизма в ролята му на родител, съученик, съсед, той 
обикновено не е подготвен за това. Въпреки съвременните постижения 
в областта на научните познания за аутистичното разстройство, те не 
са широко достъпни за популярната аудитория поради характерния за 
професионалистите начин за споделяне на информация и комуникация. 
Филмовото изкуство е един от начините да се въвежда значима 
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психологическа проблематика по достъпен начин и да се популяризира 
познанието. Филмите представят по символичен начин важни за хората 
теми и проблеми. Разбира се, трибуната на филмовото изкуство може 
да отправя и послания, които са предубедени, изкривени, 
необосновани. Образът на аутизма, който откриваме в киното, е 
многолик – мистичен, реален, тъжен, поучителен. Киното смело говори 
за актуални, трудни и важни теми, които са обект и на научен интерес 
и изследвания.  
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ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА – 
НАБЛЮДЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОМОЩ ОТ 

АКУШЕРКАТА. 
Лилия Перусанова - Павлова 

По време на бременността настъпват редица промени свързани с психическото 
състояние на жената, част от които са обусловени от настъпващите в нейната 
физиология промени, а друга част са обусловени от психологически фактори 
свързани с коренната промяна на нейната функция – да бъде майка. Върху 
организма и съзнанието на жената могат да оказват влияние негативни 
въздействия от всякакъв характер. Формиращата се майчинска доминанта може в 
определен момент да бъде „конкурирана” от стресова субдоминанта.  
Съществено значение за определянето на варианта на психологическия компонент 
на гестационната доминанта има не само относително структурираното 
интервюиране. Важно значение има и наблюдението, което се извършва от 
акушерката върху поведението, особеностите на речта, несъответствието или 
съответствието на емоционалния компонент на речта и нейното съдържание. 
В традиционната подготовка на българските акушерки са относително слабо 
застъпени знанията свързани с промените в психиката на бременната, затова от 
съществено значение е наличието на съответна програма за тяхната подготовка, 
която да се основава на съвременни подходи в пренаталната медицина и 
пренаталната психология. 

SIGHTSEEING SCIENTIFIC ARTICLE ON THE TOPIC:  
MENTAL CHANGES OF PREGNANT WOMAN – OBSERVATION, 

CONSULTATION AND MIDWIFE HELP. 
Lilia Perusanova – Pavlova 

During pregnancy many changes occur related to the mental condition of the woman, some 
of which are determined by advancing in its physiology changes, while others are caused 
by psychological factors associated with radical change of its function - to be a mother. On 
the body and mind of a woman can influence the negative effects of any kind. The emerging 
dominant motherly may at some point be "rivaled" from stressful subdominant. 
Essential for defining variants of the psychological component of gestational dominant not 
only relatively structured interviewing. Also important are the monitoring, which is done by 
the midwife behavioral peculiarities of speech, inconsistency or consistency of the 
emotional component of speech and its content. 
In the traditional preparation of Bulgarian midwives are relatively poorly covered 
knowledge related to changes in the psyche of the pregnant woman, so it is essential to 
have an adequate program for their preparation, which is based on modern approaches in 
prenatal medicine and prenatal psychology. 
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Въведение: 
По време на бременността настъпват редица промени свързани 

с психическото състояние на жената, част от които са обусловени от 
настъпващите в нейната физиология промени, а друга част са 
обусловени от психологически фактори свързани с коренната промяна 
на нейната функция – да бъде майка. Като правило, ако не се 
наблюдават допълнителни въздействащи социални и по-рано 
съществували психологически фактори, психологическите промени 
имат общ характер и са свързани с етапите на бременността. 

Изложение: 
Триместриални промени в психологията на бременната. 
Първият триместър на бременността може да бъде наречен 

триместър на зараждането на диадата „майка-плод” и „майка-дете”. 
Нивото на възбудимост на кората на мозъчните полукълба на 
бременната в определена степен се намалява за сметка на 
увеличаването на възбудимостта на гръбначния мозък и 
подкорковите/подкоровите/ центрове. Това води до повишаване на 
чувствителността при много от жените. Тя може да се изрази в 
непоносимост към някои миризми и стремеж към възприемане на 
други. Възникват и особени вкусови изисквания. 

В първия триместър жената за първи път осъзнава всички 
последици от настъпилата бременност като в този период от особено 
значение е начина на възприемане на новото и положение от страна на 
близките и най-вече от страна на бащата на детето. Въпреки това, че 
първият триместър от бременността не може да се характеризира с 
определен психологически „оттенък”, в него възникват предпоставките 
за общото психологическо състояние на бъдещата майка през целия 
период на бременността. В редица случаи през този триместър се 
формира и отношението на бременната към 
социалнопсихологическите особености на нейното състояние. 

През втория триместър на бременността възбудимостта на 
кората на полукълбата на главния мозък и подкорковите центрове е 
приблизително еднаква. Ако бременността протича нормално, както и 
ако не възникват психологически или социалнопсихологически 
травмиращи ситуации, емоционалния фон на жената се намира в 
относително стабилно състояние. Тя започва да се адаптира към 
мисълта за евентуалната промяна на начина си на живот свързана с 
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бременността (намалената работоспособност, премахването на 
определени навици, новото „ролево” положение по отношение на 
своите близки). Важен компонент на втория триместър на 
бременността е постепенното включване в съзнанието на жената на 
бъдещото дете (Боровикова , 1998). Примерният момент, който най-
често изпълнява ролята на отключващ фактор е първото движение на 
плода, който се възприема от бременната. По време на втория 
триместър е възможна и появата на страх от самото протичане на 
бременността и от процеса на раждането. Като правило, през този 
период могат да възникнат и условията за формиране на 
психосоматични заболявания имащи както психологически, така и 
физиологични прояви (Ainsworth, 1983). 

През третия триместър на бременността възбудимостта на 
кората на главния мозък се повишава и остава висока до 38-39 г.с. след 
което започва да се понижава. Един от психологическите симптоми на 
третия триместър е симптома на нетърпението, който е характерен за 
повечето жени, но е значително по-проявен при тези от тях, които са 
бременни за първи път. Жената се оплаква от тежестите на 
бременността, а в някои случаи (независимо оправдано или не) и от 
недостатъчно внимание от страна на околните (Боровинкова, 1998). 
Бъдещата майка се оплаква от това, че са и омръзнали проблемите 
свързани с бременността и проявява желание за по-бързо раждане. 
Характерна особеност за психологическото състояние при третия 
триместър е нестабилността на емоционалното състояние на жената. 
Емоциите в този период имат амбивалентен характер и се колебаят в 
изключително широк диапазон („положителни - отрицателни”). В 
същия период е възможно и възникването на тревожни и депресивни 
състояния, които в редица случаи се определят от неизвестността за 
процеса на раждането. Нестабилното психологическо състояние 
предшестващо раждането определя и достатъчно противоречивите 
обекти от въображението на жената. От една страна тя желае 
прекратяването на бременността, но от друга страна очаква появата на 
новороденото с което вече е установена психологическа връзка. 
Психологическата нестабилност може да породи при някои от жените 
възобновяване на съществували преди това психически или 
психологически проблеми. В редица случаи депресивните състояния са 
основа за възникването на психо-соматични проблеми при жените 
(Winnicott, 1966). 
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Върху организма и съзнанието на жената могат да оказват 
влияние негативни въздействия от всякакъв характер. Формиращата се 
майчинска доминанта може в определен момент да бъде 
„конкурирана” от стресова субдоминанта. Това може да предизвика 
редица нарушения при формирането на майчинската доминанта, което 
в крайна сметка ще окаже негативно въздействие за реализирането на 
генетичния потенциал на детето и ще създаде затруднения при 
последващото му взаимодействие с околната среда. 

Психологически компоненти на гестационната доминанта. 
Различни типове ПКГД 
Важно значение за анализа на психологията на бременността 

има понятието гестационна доминанта. С термина гестационна 
доминанта се обозначава възникващата по време на бременността като 
„отговор” на образуването на зиготата и най-вече във връзка със 
започналата имплантация на бластоцита в ендометриума специална 
система от констелации на нервни центрове. Гестационната доминанта 
включва както физиологичен, така и психологически аспект, които се 
определят от биологичните и психологическите промени. 
Гестационната доминанта осигурява насочеността на всички реакции 
на организма към създаването на оптимални условия за развитието на 
ембриона, а след това и на плода. Това се осъществява по пътя на 
формирането под въздействие на факторите от външната и вътрешната 
среда на устойчива зона на възбуда в централната нервна система, 
който притежава висока чувствителност към дразнители имащи 
отношение към бременността и възможност за затормозяване на други 
нервни центрове. Психологическият компонент на гестационната 
доминанта представлява съвкупност от механизми за психическа 
саморегулация започваща действието си при възникването на 
бременността и насочена към запазване на бременността и създаване 
на условия за развитие на бъдещото дете, както и формираща 
отношението на жената към нейната бременност и съответните 
поведенчески стереотипи (Добряков, 1996).  

Направените наблюдения върху проявите на психологическият 
компонент на гестационната доминанта дават основания да се счита, че 
съществуват няколко варианта на този компонент проявяващи се при 
различни жени в зависимост от съществуващият психологически 
климат в семейството, както и от отношението на самата жена към 
нейната бременност.  
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Така, при случайна бременност при 68% от жените се 
констатира отклоняващ се тип на психологическият компонент на 
гестационната доминанта (ПКГД). При наличието на патология на 
бременността, както и соматични заболявания също така се констатира 
отклоняващ се тип на ПКГД – съответно 68 % и 72 %. ПКГД окозва 
непосредствено въздействие и върху физиологичните функции на 
жените. Така при 70 % от имащите не оптимален ПКГД се наблюдават 
затруднения в процеса на раждането. Отклоняващи се типове ПКГД се 
наблюдават и при жени родили деца оценени по скалата на Апгар с по-
ниски стойности от 7/8 точки (80 % от случаите) и при майки на деца с 
пренатална енцефалопатия (67,7 %). 

Разглежданите по долу типове на гестационната доминанта са 
посочени съгласно класификацията дадена от Добряков И. (Добряков, 
2005). Възможни са и по-обобщени класификации на ПКГД. 

Слабо изразен вариант на психологическият компонент на 
гестационната доминанта 
Този вариант на психологическия елемент на гестационната 

домината е характерен за жени, които в явно, а в повечето случаи 
(поради въздействието на социалните фактори) в скрита форма 
отхвърлят или приемат отрицателно бременността. Основната нагласа 
на жената при този тип психологическа характеристика на 
гестационната доминанта може да бъде определен като „игнориращ” 
тип отношение към бременността. Като правило това се отнася и към 
външните форми на проява на игнорирането (т.е. жената предпочита да 
не съобщава дори на най-близките си, в това число и на бащата на 
детето за бременността до момента в който тя започва видимо да се 
забелязва), така и към вътрешните форми на прояви на процеса на 
игнориране. Последният елемент в повечето случаи е доминиращ. 
Основните прояви на вътрешното игнориране на бременността са 
свързани с опит мисълта за бременността да бъде изместена от други 
психологически механизми. Очевидно причина за този тип ПКГД е 
слабо желаната бременност, както поради неувереност на жената в 
своето и на бъдещето си дете бъдеще, така и поради психологическия 
приоритет на други доминанти, които встъпват в конфликт с 
майчинската доминанта в съзнанието.  

Жените със слабо изразен ПКГД в първия етап от бременността 
не обръщат особено внимание на възникващите затруднения (а и те не 
са съществени за тях), а с напредването на бременността налаганите от 
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нея ограничения предизвикват при тях все по-значително 
раздразнение. За жените проявяващи подобни психологически 
признаци са характерни определени изказвания съответстващи на 
техните вътрешни преживявания. Рафаел –Леф посочва част от 
типичните изказвания: 

„Аз не изпитвам никакви специални емоции свързани с моята 
бременност”; 

„Опитвам се да не мисля нито за бременността, нито за 
предстоящото раждане” 

„Аз рядко се замислям за това каква майка ще бъда”( Raphael-
Leff, 2001, р.110). 

При формирането на слабо изразеният вариант на ПКГД 
бъдещите майки правят всичко възможно за да не променят начина си 
на живот. Рафаел-Леф нарича подобна особеност на протичане на 
бременността регулиращ тип. Жените се опитват за „вградят” 
бременността си във вече съществуващите форми на поведение и 
отношения. При това подобен тип няма ярко изразена социална 
категория в която да се среща доминиращо. На практика подобно 
отношение към бременността и майчинството се среща при всички 
слоеве от населението и във всички страни (Raphael-Leff, 2005).  

Могат да бъдат разграничени две категории жени, които 
проявяват признаците на слабо изразен ПКГД: 

• към първата категория могат да бъдат отнесени млади жени за 
които бременността в повечето случаи е случайна или във всеки 
случай – непланирана;  

Бременността се възприема от тази категория жени като 
„досадна подробност” на техния живот. Именно поради това те рядко 
обръщат необходимото внимание на процеса на протичане на 
бременността, а също така сравнително рядко се консултират с лекари 
дори при възникване на очевидни затруднения. Те рядко се замислят за 
предстоящото раждане, както и за отглеждането на бъдещето дете. Тъй 
като тези бъдещи майки не се интересуват особено от протичането на 
бременността и не спазват (в повечето случаи) съответните 
ограничения, не рядко възниква риск от механично увреждане на 
плода, както и от други рискови ситуации (например при несъобразени 
занятия със спорт); 
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• другата група на жени при които се среща слабо изразен ПКГД 
са жени на възраст над 29 години; 

Повечето от тях имат висше образование и са реализирани в 
различни сфери на социалния живот – наука, бизнес, административни 
функции. Тази категория жени също така, както и първата група не са 
склонни да променят жизнените си навици и обема на поетите от тях 
служебни задължения. Те „нямат достатъчно време”, за да полагат 
достатъчно грижи за себе си и за бъдещото си дете. Поради това, те, 
както и представителките на първата група полагат крайно ограничени 
грижи за себе си и за бъдещото си дете. Преди раждането тази група 
проявява значителна степен на тревожност, често обусловена от това, 
че те не са се замисляли над това какво място ще заеме бъдещото им 
дете в цялостната структура на техния живот. При тази категория 
значително по-често се проявяват негативни психо-соматични реакции 
и повишен риск от невротични реакции по време на раждането. След 
раждането тази категория жени се стараят да прехвърлят грижите за 
детето на някой от своите близки като основния им стремеж е да се 
върнат към традиционния си режим на работа. 

Д.Пийз обяснява слабо изразения ПКГД със формирането в 
съзнанието на жените от посочената категория на защитни механизми, 
които изтласкват традиционния подход към бременността. Като 
правило защитните механизми започват да действат тогава, когато в 
съзнанието на жените съществува хипертрофирана представа за 
еманципация. Стремежа да се реализират в професионалната област 
подтиква тази категория жени към намаляване на степента на 
заинтересованост от развитието на детето и съответно от протичането 
на бременността (Pines, 1994). 

При жените при които се наблюдава този вариант на ПКГД, 
динамика на емоционалните състояния в трите триместъра или не се 
наблюдава или се отбелязва общо нарастване на активността и 
емоционалния тонус. Активността през третия триместър се увеличава, 
но нейното съдържание не е свързано с предстоящото раждане, а с 
опасенията от нарушението на работния ритъм след раждането на детето. 

Еуфоричен вариант на ПКГД 
Еуфоричният вариант на ПКГД може да се разглежда като 

диаметрална противоположност на слабо изразения вариант на ПКГД. 
От узнаването за бременността жените виждат процеса на 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
320 

бременността и раждането единствено в „розова светлина”. Те 
кардинално променят начина си на живот като ангажират със своето 
състояние и всички околни. В редица случаи те считат, че околните не 
са достатъчно внимателни към тях с оглед на тяхното състояние. 
Бременните с тази психологическа характеристика на бременността в 
много случаи са склонни да проявяват истерични характеристики.  

В социалнопсихологически план могат да бъдат разграничени 
две категории бременни: 

• при първата категория вниманието е изцяло насочено към 
вътрешните преживявания и физиологични състояния; 

В този случай всички околни се разглеждат просто като 
„приложение” към бъдещето дете. Понякога на основата на този 
подход възникват вътрешно семейни конфликти; 

• втората категория използва бременността си и по-конкретно 
своето отношение към нея като повод за ангажиране на 
допълнително внимание от страна на околните и най-вече от 
страна на бащата на детето; 

Бременност в този случай се използва като повод за различни 
искания от страна на жената, чието удовлетворяване се разглежда като 
задължително. 

В своята еуфория бъдещите майки често са достатъчно 
безгрижни към реалността в това число и към този неин аспект, който е 
свързан със здравето на детето. Във връзка с това тези жени 
сравнително късно започват прегледите при медицински персонал, а 
също така са склонни да предпочитат и различни парамедицински 
методи на наблюдение, което на свой ред в много случаи таи заплаха 
за тяхното и на плода здраве.  

Жените при които се проявява еуфоричната форма на ПКГД са 
склонни да възприемат изключително емоционално възможните 
проблеми свързани с бременността. Това се отнася както към 
социалните аспекти на тези проблеми (намалената работоспособност, 
необходимостта да се отказват от определени действия, които са 
осъществявали преди и др.), така и чисто медицинските аспекти 
(възможни физиологични усложнения, аномалии установени в 
бременността и др.). Прекалената емоционалност пречи на вземането 
на адекватни и своевременни решения от тези жени.  
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В контекста на еуфоричния стил на възприемане и преживяване 
на бременността при този психологически тип жени често възниква 
преувеличено очакване както за процеса на раждането, така и за 
бъдещето дето. Такива майки с радост възприемат първите движения 
на плода, разговарят с него, но след раждането в определена степен 
биват разочаровани именно поради прекалено големите си очаквания. 
Наблюдава се определена преоценка на майчината компетентност, 
която е дискредитирана както в течение на бременността, така и при 
раждането и при последващите грижи за детето.  

Важен елемент на еуфоричния вариант на ПКГД е формирането 
при жените на еуфоричен стил на преживяване на бременността. Той 
се характеризира с това, че възникналия още в първия триместър 
еуфоричен фон на настроението се поддържа практически през целия 
период на гестацията. Жената не формира критично елементи на 
критично мислене по отношение към проблемите на бременността и 
майчинството.  

През вторият триместър жените с възторг възприемат 
движенията на плода, но не са в състояние да се научат на тяхната 
диференциация.  

През третият триместър във връзка с възникващи усложнения в 
протичането на бременността могат да възникнат „полярни” 
емоционални реакции - от истеричност и отчаяние до омаловажаване 
на иначе значими здравословни проблеми и липсата на внимание към 
тях (Добряков, 2001). 

Вариант на ПКГД при който психологическият компонент е 
доминиран от тревожно състояние 
Тревожните състояния са често срещани при бременните, което 

определя и необходимостта от подробен анализ на психологичния 
компонент на ГД, който има място в този случай. Тъй като в 
медицинската психология и психиатрията се срещат различни 
определения на тревожните състояния, необходимо е въвеждането на 
определени уточнения какви по-конкретни състояния са основа за 
формирането на този вариант на психологическият компонент. 

Под понятието тревога се разбира емоция отразяваща 
неопределеността възникваща във връзка с очакване за възникване на 
ситуация при която е възможно неблагоприятно стечение на 
съществени за личността жизнени обстоятелства. За повечето жени 
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(особено за първескините), бременността и раждането е именно такава 
ситуация. Колкото по-значима е неопределеността, толкова по-
съществена е и тревогата.  

Пряка връзка с нивото на тревога има и тревожността, която за 
разлика от тревогата (като обективно възникнала ситуация) е 
субективна личностна характеристика. Тревожността се проявява в 
това, че обективно безопасни обстоятелства се възприемат като такива, 
които съдържат определена заплаха (Spielberger, 1996). 

Страха е друг важен психологически елемент, който може да 
бъде определен като емоционална реакция породена от конкретна 
заплаха, която реакция се проявява под формата на вегетативни 
промени. Тези вегетативни промени са породени от вътрешното 
напрежение, което е свързано с неблагоприятни последици за здравето 
или благополучието на индивида или неговите близки. Интензитета на 
емоционалната реакция е пропорционален на размера на 
предизвикващата тази реакция опасност (Батуев, 2007).  

Необходимо е да се направи и още едно уточнение. При 
бременните жени, особено при първескините тревогата и страха, когато 
те са в определени граници могат да имат положителна насоченост. Тя се 
изразява в това, че именно тревогата и страха са психологическите 
механизми чрез които жената намира възможностите за своята адаптация 
към новото за нея състояние. Те са онези механизми, които активизират 
съзнанието на жената, водят до разбиране за важността на настъпващите 
промени и за нейната отговорност за нормалното протичане на процесите 
на бременността и раждането.  

Като цяло страха според Фройд е проява на инстинкта за 
самосъхранение (Фрейд, 1989). Специализираният медицински персонал 
и най-вече акушерките са тези специалисти, които трябва да направят 
опит да „канализират” тези емоции, така че регулираната им проява да 
има положителен ефект върху процеса на протичане на бременността.  

Основен критерий за „полезността” на тези две емоции при 
протичането на бременността е тяхното съответствие на реално 
възникващите и съществуващи опасности пред бъдещата майка.  

Тревогата и страха придобиват патологична форма тогава, 
когато те не съответстват на характеристиките (които могат да имат 
негативно въздействие върху субекта) на съответния обект. При това 
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тревогата престава да изпълнява адаптивната си функция и напротив 
довежда до формиране на ПКГД с доминиране на тревогата.  

Изследване проведено от Добряков показва, че формирането на 
тревожния вариант на ПКГД може да бъде формиран под 
въздействието на определени фактори сред които най-съществено 
значение имат: 

• случайната бременност; 
• манипулативния характер на мотивите подтикнали жената към 

забременяване (меркантилен породен от търсене на 
самодоказване, участие при вземането на решение за бременността 
на компенсаторен психологически механизъм и др.); 

• дисхармония в семейството и възникващите в семейството 
дисфункции; 

• неблагоприятните материалнобитови условия на живот; 
• определени личности особености (ниско ниво на самооценка, 

първоначално високо ниво на тревожност и др.); 
• психични или соматични заболявания (Добряков, 2000).  

Жените проявяващи тревожен тип на ПКГД много често имат 
високо ниво на тревожност още преди бременността. Като правило при 
тях това е устойчива личностна характеристика, която се проявява и 
като реакция на различни житейски проблеми. При този 
психологически тип от момента в който жената е осъзнала, че е 
бременна настъпва период на възникване на „лоши предчувствия”, 
постоянно нервно напрежение и понижено настроение. Възникващите 
при това соматовегетативни реакции влияят върху субективното 
самочувствие като по този начин влошават още повече състоянието. 
Както вече бе казано жените с тревожен тип на ПКГД са изначално 
чувствителни като соматичните проблеми на бременността още повече 
влошават тяхното състояние.  

При жените с тревожен вариант на ПКГД целият период на 
гестацията се възприема като болезнено соматично преживяване. През 
първият триместър на бременността емоционалния фон е тревожно-
депресивен. През вторият триместър състоянието на жените не се 
подобрява, с повишаваща се честота започват да възникват тревожни 
състояния, които не намират своето логично обяснение. Поради 
високата чувствителност на тези жени, първите движения на плода се 
възприемат рано като тези движения се тълкуват от жените като 
тревожни признаци за развитието на плода. През третият триместър 
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състоянието на тревога значително нараства като през този период 
могат да бъдат диференцирани две негови разновидности: 

• при първата протопатична тревожност причината за нейното 
възникване не може да бъде ясно определена. Жените изпитват 
трудност да назоват конкретната причина за своите опасения, но 
въпреки това постоянно изпитват чувство на тревога, което 
постепенно завладява цялото им съзнание. Тревожността кара 
жената постоянно да търси нейната причина като често това 
състояние прераства в състояние на ипохондрия; 

• при вторият тип епиткритична тревожност жената успява да 
диференцира конкретен „причинител” на тревогата си. В редица 
случаи (особено когато са налице определени соматични 
патологии) подобна тревога би била оправдана. Заедно с това 
при тревожния вариант на ПКГД негативните последици от 
съответната опасност са хипертрофирани.  

Оптимален вариант на ПКГД  
Оптималният вариант ПКГД може да бъде характеризиран 

както с психологически особености на състоянието на жената, така и с 
социалнопсихологически такива. Към първата категория могат да 
бъдат отнесени вътрешните преживявания на жената свързани с това, 
че бременността не е била за нея и за бащата на детето стресова. Това е 
очаквана бременност, която се посреща с радост от двамата родители. 
Очакваният характер на бременността предполага и готовност на 
жената спокойно да приеме неминуемо възникващите във връзка с 
бременността проблеми. При този вариант на ПКГД жената 
продължава своя активен начин на живот като спокойно приема 
ограниченията на гестацията. Заедно със запазването на своя жизнен 
ритъм, тази категория жени полагат необходимите грижи за 
собственото и на пренайта здраве.  

Оптималният вариант на ПКГД се формира най-вече при добре 
социално адаптирани жени. Реакцията на околните свързана с 
бременността (особеностите на социалните контакти, отношението на 
непосредственото социално обкръжение и др.) не впечатлява жените с 
оптимален модел на ПКГД като заедно с това те не искат и особено 
отношение към себе си от страна на хората, които ги заобикалят. Този тип 
жени не са претенциозни в своята бременност. Особено значение за 
формирането на оптималния вариант на ПКГД имат отношенията в които 
е жената със своите родители. Като правило тези отношения особено с 
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майката (при което е преодолян комплексът на Електра) са хармонични, 
лишени от конкуренция, както и от взаимни претенции. Родителите на 
бъдещата майка възприемат положително нейната бременност като я 
подкрепят и оказват възможна помощ (Филиппова, 1998).  

Една от най-важните характеристики на оптималния тип ПКГД 
е формирането на адекватен стил за възприемане на бременността 
(Филиппова, 1998). До голяма степен той съответства на 
фасилитиращият тип отношения при който бъдещата майка променя 
начина си на живот, навиците и отношенията си по начин, който да 
създаде оптимални условия за протичането на бременността, 
раждането и възпитанието на детето. При описвания тук вариант на 
ПКГД това преустройство се удава лесно на жената най-вече поради 
това, че бременността и раждането отговарят на нейните осъзнати и 
обмислени желания (Raphael-Leff, 2001).  

През първият триместър на бременността при жените с 
оптимален тип ПКГД може да се наблюдава определена 
раздразнителност, както и флуктуации на настроението. 

През вторият триместър жените с този психологически тип се 
чувстват достатъчно комфортно, възникналите преди това нарушения 
на настроението се преодоляват. Това позволява жената да установи 
психологическа връзка с детето като тези взаимоотношения (особено 
първото усещане за движението на детето в 16-18 г.с.) са повод за 
положителни емоции. 

През третият триместър се наблюдава повишение на нивото на 
тревожност в началото на този период и нейното намаляване преди 
раждането. Активността на жената е свързана с подготовката към 
отглеждането на детето през първите дни след раждането. 

Методи за определяне на реалния вариант на ПКГД 
Основният метод за диагностика на ПКГД е психологическата 

емпирия. Той включва психологическо интервю и наблюдение. В 
основата на посочените методи стои концепцията за личността като 
динамична система (Мясищев, 1995). Тази позиция предполага, че 
човешката личност, в това число и личността на бременната жена е 
подложена на различни въздействия, резултата от който не винаги може 
да бъде рационализиран в областта на индивидуалната психика и 
съответно да предостави необходимата информация на водещият 
разговора за определянето на ПКГД. Именно поради това акушера 
провеждайки разговор с бременната жена трябва да засегне максимален 
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брой теми, така че получената от него информация за формирания 
вариант на ПКГД да бъде максимално доближен до действителното 
състояние. В частност, акушерката трябва да разбере какво е 
отношението на жената към нейната бременност, какви чувства поражда 
в нея осъзнаването на това нейно състояние, да се постарае да разбере 
какви са фантазиите на жената отнасящи се до плода, по какъв начин 
жената възприема себе си като бременна. Освен чисто субективно – 
психологическите елементи, важен елемент за определянето на варианта 
на ПКГД е да се разбере какво е отношението за важните за бременната 
социални групи – нейното семейство (като тук най-съществено значение 
има отношението на бащата на детето), отношението на майката, бащата 
и другите членове на семейството, а също така и на най-близкото 
обкръжение на жената – приятели, колеги, познати.  

Както вече бе посочено по-горе разговора на акушерката с 
бременната трябва да бъде непринуден, лишен от чисто клиничните 
форми. Това е особено важно в условията на нашата страна при които 
редица теми, все още макар и негласно се считат за социално „табу” – 
половият живот по време на гестацията, отношението на бащата на детето 
към бременната с оглед на настъпилите физиологични промени в нейния 
организъм, все още силното доминиране на традициите по време на 
гестацията. Въпреки непринуденият характер на разговора той трябва да 
се придържа към определена схема. Разбира се в зависимост от 
индивидуалните особености на бременната вариантите на тази схема 
могат да бъдат различни, съдържанието на въпросите, както и 
дълбочината им – също. Заедно с това практиката показва, че много от 
акушерите не винаги са в състояние ясно да формулират интересуващите 
ги проблеми, което води до „размиване” на темата на разговора, което на 
свой ред не дава възможност да бъде ясно идентифициран вариант на 
ПКГД, който е характерен за дадена жена. В този случай съществува 
възможност за използването на скрининг-тест за отношението на 
бременната. В рамките на този тест се изследват няколко области: 

1. Отношение на самата жена към своята бременност. По-
специално тази група въпроси включва: 
1.1. Самооценката на жената за състоянието на бременност; 
1.2. Отношението на жената към промените в начина на живот 

налагани от нейната бременност; 
1.3. Отношението на жената към предстоящото раждане. 

2. Отношение на жената към формиращата се в течение на 
гестацията система „майка - дете”. 
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2.1. Самооценка на жената за себе си като бъдеща майка; 
2.2. Отношение на жената към бъдещето дете; 
2.3. Отношението на жената към кърменето на бъдещето дете. 

3. Възприемане от страна на бременната на отношенията на 
околните към нейната бременност. 
3.1. Отношението на бащата на детето към бременната; 
3.2. Отношение към бременната от нейните близки (в дадения 

случай имам предвид оценката на най-близките хора – 
майка, баща, братя, сестри, баби и дядовци и др.). В някои 
случаи (според заявления на самата бременна) в тази 
категория могат да бъдат включени и приятели и познати, 
ако те са значими за конкретната жена; 

3.3. Отношение на другите (дори и странични наблюдатели) към 
бременната. Най-съществено значение има определянето на 
важността, която има това мнение за бременната жена, а 
вече в последствие установяването на характера на това 
отношение според самата нея.  

Заключение: 
Трябва да се отбележи, че съществено значение за определянето 

на варианта на ПКГД има не само относително структурираното 
интервюиране. Важно значение има и наблюдението, което се 
извършва от акушерката върху поведението, особеностите на речта, 
несъответствието или съответствието на емоционалния компонент на 
речта и нейното съдържание и др. В редица случаи наблюдението дава 
по-изчерпателна и значително по-достоверна информация за типа на 
ПКГД на бременната, отколкото съответното интервю.  

В традиционната подготовка на българските акушерки са 
относително слабо застъпени знанията свързани с промените в 
психиката на бременната, като основно акцента е съсредоточен върху 
придобиването на знания свързани с медицинските въпроси за 
бременността, както и с това акушерките да оказват съответната 
помощ на лекарския персонал.  

Заедно с това водещите световни практики показват, че 
въпросите свързани с психичните промени по време на бременността, 
са сред водещите в подготовката на специалистите по здравни грижи. 
В българските болнични заведения акушерките трябва да да 
консултират и обучава бременните по време на посещенията на 
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женските консултации по посочените въпроси. Съответно важно 
значение има наличието на съответна програма за тяхната подготовка, 
която да се основава на съвременни подходи в пренаталната медицина 
и пренаталната психология. 
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НАСТРОЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ  
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. 

ДИНАМИКА В ХОДА НА БОЛЕСТТА 
В. Игнатова, Л. Тодорова, Ц. Стоянова 

Въведение: Множествената склероза (МС) е хронично демиелинизиращо заболяване, 
което поразява младата възраст. То води до физически и когнитивен дефицит, 
като е съпътствано и от нарушения на настроението и/или поведенчески промени. 
Нарушенията на социалната комуникация при МС все още са обект на изследвания  
Цел на изследването: Да се изследва нарушението на настроението, поведението и 
комуникацията при пациенти с МС и да се потърси потенциална взаимовръзка 
между тях 
Материал и методи: изследването включва 20 здрави контроли и 30 пациента с 
клинично дефинитивна МС. Пациентите са изследвани неврологично (Expanded disability 
Status Scale-EDSS) и невропсихологично. Нарушенията на настроението са оценени чрез 
Back Depression Inventory (BDI) и General Anxiety Disorder scale (GAD 7). Повденческите 
промени са тестувани с Iowa Scales of personality change (ISPC). Нарушенията на 
комуникацията са изследвани с International classification of Functioning, Disability and 
Health (ICFDH). Извършена е съпоставка с продължителността на заболяването и 
степента на инвалидност. Статистическата оценка се основава на t-test, корелационен 
анализ и АNOVA. 
Резултати: Нашето изследване установи минимални симптоми на депресия при 
здравите контроли и лека степен на депресия при пациентите с МС (рaзликата между 
тях не е клинично сигнификантна). Както контролите, така и пациентите показаха 
ниска степен на тревожност. Eдна трета от пациентите бяха изледвани с ISPC, 
която установи поведенчески нарушения в лека степен. По отношение на 
комуникационните умения пациентите изпитват по-големи трудности при социалните 
контакти и разликата спрямо контролите е статистически сигнификантна. 
Нарушената комуникация корелира и с продължителността на заболяването.  
Заключение: нашето изследване подкрепя данните от литературата, че нарушенията 
на настроението, поведението и комуникацията са чести при болните с МС. Ние 
предполагаме възможна взаимовръзка между нарушенията на посочените домени и 
пръснатите демиелинизиращи лезии в бялото вещество, както и дегенерацията на 
сивото мозъчно вещество при пациентите, страдащи от това заболяване  

MOOD, BEHAVIOR AND COMMUNICATION IN PATIENTS 
WITH MULTIPLE SCLEROSIS. HOW DO THEY CHANGE 

WITHIN THE COURSE OF THE DISEASE? 
V. Ignatova, L. Todorova, Ts. Stoyanova 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is chronic demyelinating disease, which affects the young 
age. It leads to both physical and cognitive disability and it also could results to mood disorder 
and behavioral changes. In recent years impairment of social communication is under study.  
Aim of the study: to examine the disorder of mood, behavior and communication in patients with 
MS and to find potential relationship between them. 
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Material and methods: the study includes 20 healthy controls and 30 patients with clinically 
definite MS. The subjects were examined both neurologically (Expanded Disability Status Scale) 
and neuropsychologically. Mood disorders were checked by Back Depression Inventory (BDI) 
and General Anxiety Disorder scale (GAD 7). Behavioral changes were tested through Iowa 
Scales of personality change (ISPC). Impairment of the communication skills were evaluated 
through International classification of Functioning, Disability and Health (ICFDH). 
Comparison with the disease duration and physical disability was performed. Statistical 
assessment was made by t-test, correlation analysis and ANOVA.  
Results: Our study revealed minimal signs of depression in the control group and mild level of 
depression in the patient’s group (the difference between them was not clinically significant). 
Both healthy persons and patents experienced mild level of anxiety. Behavioral changes were 
tested in third of the patients through Iowa Scales of personality change (ISPC), which revealed 
mild level of behavior change. Regarding the communication skills-the patients experienced 
greater difficulties in social interaction and the difference was statistically significant. Impaired 
communication correlated also with the duration of the disease. 
Discussion: our study confirms that disturbance of mood, behavior and communication if 
frequent in MS. We suppose potential relationship between impairment of these domains and 
scattered demyelization plaques disturbed diffusely both in white and gray matter in patients 
suffering from that disease 

Въведение: Множествената склероза (МС) е хронично 
демиелинизиращо автоимунно заболяване, което поразява младата 
възраст. То води до физически и когнитивен дефицит, като е 
съпътствано и от нарушения на настроението и/или поведенчески 
промени (Benedict, Prione, Miller et al, 2001; Diaz-Olavarrieta, Cummings, 
Velazques et al., 1999). Нарушенията на социалната комуникация при 
МС все още са обект на изследвания (Beukelman, 1985). Все още е 
предизвикателство за специалистите дали тези нарушения се 
причиняват от увреда на специфичини мозъчни структури или се касае 
са коморбидни невропсихиатрични състояния (Haussleiter, Brüne, Juckel, 
2009; Yorkstona, Baylorb, Klasnera et al., 2007). 

Цел на изследването: Да се изследва нарушението на 
настроението, поведението и комуникацията при пациенти с МС и да 
се потърси потенциална връзка между тях. 

Материал и методи: изследването включва 20 здрави контроли 
и 30 пациента с клинично дефинитивна МС (MacDonald 2010). 
Пациентите са изследвани неврологично (Expanded disability Status 
Scale) и невропсихологично. Нарушенията на настроението са оценени 
чрез Back Depression Inventory (BDI) и General Anxiety Disorder scale 
(GAD 7). Поведенческите промени са тестувани с Iowa Scales of 
personality change (ISPC). Оценката се основава на впечатления от 
близки на пациентите, като се прави съпоставка между поведението на 
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пациентите преди дебюта на заболяването и в настоящия момент на 
изследването. Комплексната оценка се базира въз основа на 
впечатлението на изследващия. Нарушенията на комуникацията са 
изследвани с International classification of Functioning, Disability and 
Health (ICFDH). Последната скала оценява комплескно способността за 
справяне с рутинни ежедневни дейности. С цел пълнота на оценката тя 
анализира в 3 аспекта тази способност: степен на справяне (2- без 
помощ, 1- частично подпомагане, 0-невъзможно извършване), 
количествена характеристика на активностите (2- често, 1- рядко, 0- 
никога), важност за изследваното лице (2- много важно за мен, 1-не 
толкова важно за мен, 0- като цяло не е важно за мен). Извършена е 
съпоставка с продължителността на заболяването и степента на 
инвалидност. Статистическата оценка се основава на t-test, 
корелационен анализ и АNOVA. Статиятическият анализ е направен при 
приемане за ниво на значимост на нулевата хипотеза р<0.05 и 
доверителен интервал 0.95.  

Резултати: Нашето изследване установи минимални симптоми на 
депресия при здравите контроли и лека степен на депресия при 
пациентите с МС (рaзликата между тях не е клинично сигнификантна). 
Както контролите, така и пациентите показаха ниска степен на 
тревожност. При болните с МС се отчита статистически сигнификантна 
корелация между нивото на депресия и тревожност (p<0.05).  

Скалата ISPC беше приложена при една трета от пациентите 
поради организационни трудности при свързване с близките на болните. 
Резултатите от нея не показаха тежки поведенчески нарушения при нито 
един от изледваните болни. При пациентите с висока инвалидност 
(EDSS≥3.5) беше отчетено повишено ниво на нерешителност, гъвкавост и 
зависимост, както и понижена импулсивност и суетност. Описателните 
отговори в голяма степен имат субективен характер и затрудняват 
обективизирането на цялостния резултат, поради което не бяха включени 
в статистическата обработка.  

По отношение на комуникационните умения, оценени чрез 
ICFDH, пациентите изпитват по-големи трудности при социалните 
контакти и разликата спрямо контролите е статистически сигнификантна 
(ANOVA). Затруднени са и трите аспекта на социално функциониране, а 
именно- степен на справяне (фигура 1) количествена характеристика 
(фигура 2) и важност за изследваното лице (фигура 3).  
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Фигура 1: Статистически сигнификантна разлика в степента на 

справяне с ежедневните активности между контролите и 
пациентите с МС (р<0.05) 
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Фигура 2: Статистически сигнификантна разлика в количествената 

характеристика ежедневните активности между контролите и 
пациентите с МС (р<0.05) 
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Фигура 3: Статистически сигнификантна разлика в степента на 

важност за извършване на ежедневните активности между 
контролите и пациентите с МС (р<0.05) 
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От друга страна, справянето с ежедневните активности в трите 
изследвани аспекта корелира обратно пропорционално (р<0.05) със 
степента на инвалидност, оценена с EDSS, както и с манифестирането 
на депресивни симптоми (BDI). Т.е. колкото по-значима е физическата 
увреда и по-изявена е депресивната симптоматика, толкова по-трудно 
до невъзможно е за пациентите е да извършват рутинни дейности. 
Паралелно намалява и честотата на тяхното извършване, освен това те 
стават все по-маловажни за пациента. Болният, който страда заради и 
от физическата си увреда, има нарушена социална комуникация, което 
допълнително нарушава качеството на живот.   

За нуждите на анализа разделихме пациентите на 2 групи- 
болни с ниска степен на инвалидност ( EDSS<3.5) и пациенти с висока 
степен на инвалидност  

(EDSS≥3.5). Статистическият анализ на данните установи, че 
количествената характеристика на справянето зависи от давността на 
заболяването при изследваната от нас извадка. Тази тенденция се 
илюстрира на фигура 4 - с времето рутинните едедневни активности се 
отдават все по-рядко на пациентите.  

 
Фигура 4: Зависимост между продължителността на заболяването  

и количествената характеристика на справяне 
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Заключение: нашето изследване подкрепя данните от 
литературата, че нарушенията на настроението, поведението и 
комуникацията са чести при болните с МС. Ние предполагаме 
възможна взаимовръзка между нарушенията на посочените домени и 
пръснатите демиелинизиращи лезии в бялото вещество, както и 
дегенерацията на сивото мозъчно вещество при пациентите, страдащи 
от това заболяване  
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ЗАПИС НА ЕДНА МОНОДРАМА „ТРИ В ЕДНО”: 

 МОРЕНО, ФУЛКС И БИОН – СРЕЩА  
НА ПСИХОДРАМАТИЧНИЯ И ПСИХОДИНАМИЧНИЯ 
ПОДХОДИ КЪМ ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СЦЕНАТА  

НА АВТЕНТИЧНОСТТА 

 Надя Матеева 
Текстът представлява пълен запис на Монодрамата „Три в едно”: Морено, Фулкс и 
Бион – Срещата на психодраматичния и психодинамичния подходи към груповите 
процеси на сцената на автентичността, представена при защитата на тезата на 
автора за придобиване на квалификационна степен „Психодрама-терапевт” – юли 2015 
г. Монодрамата „Три в едно” е посветена на съпоставката на психодраматичния и 
психодинамичния подходи към груповата работа и груповата психотерапия чрез един 
мета-анализ на основните различия и допирните точки в концептуалния апарат на 
Морено (психодрамата), Фулкс (груповия анализ) и Бион (груповите отношения). Те се 
обсъждат от автора в контекста на открояването на мястото на автентичността, 
спонтанността, прозрението, катарзиса и детерминизма на преживяванията, 
поведенията и взаимоотношенията на хората в групата; на ролята на 
терапевтичните фактори в груповата работа, сред които е автентичното 
присъствие на груповия водещ (терапевт) в живота на група; на отношението към 
трансферентната и ролева динамика в груповия процес. В хода на анализа се изследва и 
изтъква възможността в практиката на груповата работа и груповата психотерапия 
концепциите и методите на Морено, Фулкс и Бион да се съчетават и полифонично да се 
взаимодопълват и обогатяват.  

TRANSCRIPTION OF A MONODRAMA “THREE IN ONE”: 

 MORENO, FOULKES AND BION – MEETING OF 
PSYCHODRAMA AND PSYCHODYNAMIC APPROACHES TO 

GROUP PROCESSES ON THE STAGE OF AUTHENTICITY 
Nadya Mateeva  

This text is a complete transcription of the Monodrama “Three in One”: Moreno, Foulkes 
and Bion – The meeting of psychodrama and psychodynamic approaches to group 
processes at the stage of authenticity, presented as author’s thesis for obtaining the 
qualification degree “Psychodrama-Therapist” – July 2015. Monodrama “Three in One” 
is devoted to comparing the psychodrama and psychodynamic approaches to group work 
and group psychotherapy through a meta-analysis of main differences and interfaces in the 
conceptual frameworks of Moreno (psychodrama), Foulkes (group analysis) and Bion 
(group relations). They are discussed by the author in the context of emphasizing: the place 
of authenticity, spontaneity, insight, catharsis and determinism of experiences, behaviors 
and relations of people in the group; the role of therapeutic factors in group work, incl. the 
authentic presense of the group leader (therapist) in group’s life; and the consideration of 
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transference and role dynamics in the group process. In the course of the analysis the 
potential for cross-pairing and polyphonic complimentary integration of concepts and 
methods of Moreno, Foulkes and Bion in group work and group psychotherapy practice are 
explored and highlighted. 

ПРЕЛЮДИЯ 
Залата е в пълна тъмнина. В тъмнината пълна зала очаква автора, 

д-р Надя Матеева да излезе на сцената. Зад кулисите тя води диалог с д-р 
Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството 
на психолозите в България. През последните три-четири години те пишат 
заедно една книга със странно заглавие: „А?! Защо и как автентичността 
наистина е от значение?” (Матеева & Димитров, 2014).  

Авторът най-после излиза на сцената и започва своята 
монодрама: 

ВМЕСТО УВОД -  
ЧУВСТВО ЗА ПОСТАНОВКАТА НА ПРОБЛЕМА 
“I met Dr. Freud only on one occasion. It occurred in 1912 when, 
while working at the Psychiatric clinic in Vienna University, I 
attended one of his lectures. Dr. Freud had just ended his analysis of 
a telepathic dream. As the students filed out he asked me what I was 
doing. „Well, Dr. Freud, I start where you leave off. You meet 
people in the artificial setting of your office, I meet them on the 
street and in their home, in their natural surroundings. You analyse 
their dreams. I try to give them the courage to dream again. I teach 
the people how to play God.” Dr. Freud looked at me as if 
puzzled...” - Морено за своята единствена среща с Фройд 
(Moreno, 1946, pp. 5-6).  
Според мен сравненията между психодинамичния и 

психодраматичния подход към психотерапията може би започват от 
този момент описан в прословутия цитат за срещата на Фройд и 
Морено от автобиографията на последния. Тук - в този кратък анализ,- 
обаче, съм в състояние да си поставя далеч по-скромна задача от това 
да правя опит за изчерпателен преглед на историята и резултатите на 
тези сравнения. Целта на анализа ми е само да споделя чувството от 
докосването си до един много по-специфичен аспект в тях, касаещ: (1) 
от една страна, въпроса за съвместимостта и допирните точки 
(интерфейса) в психодинамичния и психодраматичния подходи към 
процесите в груповата работа и в груповата психотерапия, (б) а от 
друга – реалността и резултатите от „срещата” на психодраматичния и 
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психодинамичния подходи към груповата работа и груповата 
психотерапия на „сцената” на автентичността на преживяванията, 
поведенията и отношенията на хората в една група.  

В частност, хипотезата, която се опитвам да заявя и проверя тук 
и сега е, че има реални основания да се твърди, че в практиката на 
груповата работа и на груповата психотерапия подходите и 
методите на Морено(психодрамата), Фулкс (груповия анализ) и 
Бион (груповите отношения) могат да се съчетават продуктивно и 
полифонично да се взаимодопълват и обогатяват. 

СЦЕНА ПЪРВА: 
ИЗЛИЗАНЕ И ОРИЕНТАЦИЯ НА „СЦЕНАТА НА 
АВТЕНТИЧНОСТТА” 
Протагонистът в психодрамата винаги (дълбоко в себе си) се 

пита: „Всъщност, защо и как автентичността ми наистина е от 
значение?”. Като екзистенциална тема тя – автентичността, - е близка 
до всеки от нас. И то не от днес – струва ми се. И не защото по един 
или друг начин се е превърнала в свръх-тиражиран продукт на 
масовата култура чрез огромния брой псевдо-научни семинари, книги 
за самопомощ и телевизионни реклами, в които постоянно се 
споменава. За съжаление, много често от хора, които съвсем не са 
автентични с автентичността. Не и защото религиите, идеологическите 
утопии, медиите с неспирния си поток от продуктов и политически 
маркетинг я експлоатират и износват безогледно по един или друг 
начин. 

Човекът винаги - през цялата си полуосъзната история, - в една 
по-голяма или по-малка степен, се е стремял - съзнателно или не, - към 
това да постига автентичност, истинност, неподправеност в 
осъзнаването и осмислянето на интрапсихичните си преживявания, в 
индивидуалното си поведение и в отношенията и взаимодействията си 
с другите хора; да изразява чувствата, идеите и ценностите на 
„истинското си Аз”, с което пълноценно и спонтанно се идентифицира; 
да изгражда своя уникална и автентична Аз-идентичност, и да е 
автентичен (истински) в най-важните избори и действия в живота си – 
на екзистенциална позиция, жизнена стратегия и място в света и 
отношенията с другите хора за отстояването на които има смисъл, 
струва си да живее.  
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Това, разбира се, съвсем не е лесно. Не защото автентичността е 
непостижим свръх-идеал, а защото всички ние живеем заедно в един 
съвсем напълно реален - материален и културно интерпретиран, - свят, 
в който удовлетворяването на копнежите ни за субективна и обективна 
(проверена в реалността на живота) автентичност не е единствения и в 
повечето случаи въобще не е най-безопасния начин да просъщес-
твуваме и да се справяме. 

РЕКВИЗИТИ И СЦЕНОГРАФИЯ: 
ЧЕТИРИМЕРНА ВРЕМЕПРОСТРАНСТВЕНА ПЪТНА 
КАРТА ЗА ОРИЕНТАЦИЯ НА „СЦЕНАТА НА 
АВТЕНТИЧНОСТТА” 
Абсолютната автентичност е фантазия, морализаторски 

перфекционизъм. Процесът на непрекъсната оптимизация на автен-
тичността и еманципация от неавтентичността, обаче, не е абстрактна 
ценност, а напълно постижима и здравословна цел за всеки човек.  

Според мен, поне на три „пространствени” нива - Фигура 1.:  
(а) като развитие на спонтантността или автентичността като 

състояние на преживяванията, поведенията и отношенията ни във 
всяка конкретна „тук и сега“ случваща се ситуация; 

(б) като изграждане и възпроизводство на относително 
стабилна личностна диспозиция или рефлексивно интегрирана, 
осмислена и отстоявана в поведението субективно значима Аз-
идентичност;  

 (в) и дори като осъществяване на зрели екзистенциални 
избори и отстояването на отговорни лични позиции в стремежа към 
един пълноценен, свободен и продуктивен човешки начин на живот.  

И то в най-малко три сфери на живота: 

(а) като интрапсихична автентичност на преживяванията ни,  

(б) като автентично поведение и 

(в) като автентични междуличностни и социални отношения 
и взаимодействия със света и другите в него.  

Впрочем, това е и структурата на изходния „пространствен” 
тримерен модел на „сцената” на автентичността-неавтентичността, от 
който тръгвам, надявайки се заедно с вас, да намеря отговори на въпроса: 
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„Защо и как автентичността ни наистина е от значение? В живота, в 
психодрамата и в психодинамичната групова психотерапия?“. 

Тук е мястото да отбележа, че „пътната карта” за ориентацията 
ни на „сцената на автентичността” не може да е статична. В нея е 
нужно и четвърто, времево измерение. Автентичността, както и 
неавтентичността ни може да е: 

(а) моментна; 
(б) но може и да често наблюдавана, т.е. регулярна и 
(в) дори устойчива, почти постоянна. 

Дори и за тези от нас, които не приемат с лекота и безкритично 
чужди идеи и концептуални внушения, този умишлено опростен модел 
може да послужи като схематична четиримерна, времепространствена 
„пътна карта“ (Фигура 1.) за ориентацията ни на екзистенциалната 
„сцена” на човешката автентичност-неавтентичност. 

И тъй като за мен лично, а и – струва ми се, - за всеки от нас 
тази ориентация не е нито лесно, нито е с предвидими резултати, по-
добре е да се впуснем в нея с разбираема начална „пътна карта“. В хода 
и към края на психодрамата на пътуването си през територията на 
автентичността-неавтентичността въобще не очаквам картата да е 
останала в рамките на тези най-общи контури. А и картата не е самата 
територия, все пак. 

Само си представете, какви нюанси имаме да отразим върху 
нея, навлизайки в сложното понятийно пространство на множеството 
философски, психологически и психотерапевтични модели на 
автентичността.  

Това ще е едно трудно психодинамично и психодраматично 
търсене, което често ще поражда чувства като тревожност, обърканост, 
гняв, отчаяние и дори готовност въобще да се откажете от него. 

Не очаквайте от мен програма от пет или едиколко си стъпки, 
които да следвате, за да станете по-автентични. Тук такава не мога 
предложа по една единствена причина – няма и не може да има такава 
отговорно обмислена рецепта, каквото и да са ви продали до момента. 
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Фигура 1.  
Четиримерен, времепространствен модел на автентичността 

(Матеева & Димитров, 2014). 
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СПОНТАНЕН ВЪПРОС ОТ ПУБЛИКАТА: 
„КАКВА ТОЧНО ПСИХОЛОГИЯ  
НА АВТЕНТИЧНОСТТА ПРЕДЛАШ?” 
Автентичността е тема, с която са се занимавали много 

мислители и творци през дългата история на философските, 
хуманистичните, литературните и психологически изследвания. Само 
за начално усещане за това с какво се захващаме ще споменем 
накратко работата на немския философ Мартин Хайдегер, чието 
сериозно творчество в областта на екзистенциализма почти изцяло е 
пропито с интерпретации на темата за автентичността (Heidegger, 
1962). От съвсем друга философска гледна точка, британският морален 
мислител Бърнард Уилямс директно заявява, че разбирането за 
автентичността е с централно място не само във философията, но и в 
живота на всеки от нас, защото човека е морално обремен с „...идеята, 
че някои неща са наистина това, което са и изразяват кой си всъщност, 
а други – не!“. Емерсон също си позволява да говори за автентичността 
с много силни изрази: “Нищо не е по-свещено от почтеността на 
собствената ти психика…. Няма по-свят закон за мен от законът на 
собствената ми същност“ (по-подробно: Матеева & Димитров, 2014).  

Автентичността според мен е комплексна и все още 
недостатъчно задълбочено изследвана психосоциална реалност, а не 
просто привлекателен морален стандарт, философска дискусия на висок 
стил или модерен ню ейдж призив към хората да престанат да се 
преструват и самозаблуждават, да „опознаят истинското си Аз“ и да 
станат „верни на себе си“. Проблемът на много от опитите да се 
доближим до автентичното разбиране на тази психосоциална реалност е, 
че те са едностранчиви – разкриват само някои от измеренията на 
автентичността, но оставят огромни „слепи петна“ в анализа на други. 
Това обяснява защо хората често се чувстват фрустрирани, 
разочаровани, подведени и дори използвани, опитвайки се да се сдобият 
с готови решения за автентичността си от религиите или от пазара на 
масовата култура и съвременния спиритуализъм (Guignon,2004).  

Задълбоченото психологическо изследване на автентичността е 
възможно само като критична научна рефлексия и научно-обоснована 
психосоциална практика за реинтеграция на фрагментираните 
късчетата опит, с които разполага съвременния човек, изправяйки се пред 
вечния въпрос „Защо и как автентичността ми наистина е от значение?“ 
(Вижте за подробности: Матеева & Димитров, 2014). 
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КУЛМИНАЦИЯ В СЦЕНА ПЪРВА: 
ПЪРВО ПРИЗОВАВАНЕ  
НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА”  
НА ДУХА НА „ЗЛАТНИЯ ЗИГИ ФРОЙД”! 
За Фройд, който за майка си е просто „Златния Зиги”, а за себе си 

последователен материалист – т.е. учен-невролог, на който за щастие му 
се е наложило и отдавало да се занимава с приложна психология,- който 
не допуска да е романтично-мистичен като Юнг, нещата с 
автентичността-неавтентичността при човека стоят много по-просто или 
с други думи - съвсем утилитарно, макар и мета-медицинско.  

Психичният ни апарат е материална суперсистема – разказва 
ни той за емпиричния си опит с пациентите си, - която се състои от 
три сложни подсистеми, всяка от които със свои собствени функции и 
динамични характеристики. „Егото“ или тази част от психиката ни, 
която е мислещата, планиращата, действащата и представящата ни 
част от човешкото Аз е само една малка част от това което всъщност 
сме. В концептуалната система на психоанализата „То“ е реалното Аз 
– автентичното Аз, което е под повърхността на обичайно 
благоприличното и неавтентично Аз („Его“), което служи за 
изпълнителен продуцент, PR мениджър и негова публична фасада, 
фалшиво лице или защитна маска - своя, но създадена за да не може 
всичко от истинското ни Аз да бъде застрашително уязвимо или 
откровено манифестирано в преживяванията, поведенията и 
отношенията ни с другите както в ситуативен, така и в личностен, и в 
екзистенциален план. Функционирането на тази автентична 
подсистема на психиката ни(„То“) е детерминирано от „принципът на 
удоволствието“, от динамичното взаимодействие между Ерос и 
Танатос в подсистемата на „То“.  

Фройд има смелостта да е обективен и безапелационно да ни 
води из „тъмната“ част на „сцената на автентичността” – човешките 
нагони и инстинкти, които всяка цивилизация се опитва да контролира и 
трансформира в това число и чрез изграждането и функционирането на 
„Супер-Егото“, като една интрапсихична интернализация на моралните 
стандарти и авторитети. Супер-Егото е източникът на вината, срама и 
тревожността, които хората изпитват, в много случаи по един 
ирационален и преувеличен начин, когато се опитат да са по-автентични 
в преживяванията, поведенията и отношенията си с другите. В този 
смисъл, Супер-Егото е имплантирания в психиката „морален бастион“ и 
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„законодателя” на неавтентичността ни, които преди него описват Хобс, 
Лок и Русо, критикувайки ролята на обществото, културата и 
цивилизацията с техните забрани и ограничения пред автентичността на 
индивида, издигнати в името на социалния мир чрез културните системи 
за контрол над поведението и взаимодействията на индивида със света. 
Задачата им за Фройд е именно предотвратяването и изтласкването на 
свободното изразяване на „опасните“ инстиктоидни компоненти в 
подсистемата на автентичното ни Аз - „То“. Цивилизацията, 
семейството, човешките групи носят отговорност за неавтентичността 
ни и за свързаните с нея страдания на личността. Неавтентичността и 
себеотчуждението от собственото автентично Аз са основният източник 
на неврозите и още по-лошо - макар, че ни дават неавтентично 
(илюзорно) усещане за известна сигурност и емоционална стабилност, - 
всъщност те ни отнемат свободата на автентичното съществуване, на 
свободното самопределение (Freud, 1930).  

В противовес на романтичната идеализация на автентичността, 
Фройд и последователите му ни казват - „право куме в очи”, - че 
психоанализата (динамичната психология) наистина може и е призвана 
да ни помага практически в усилията да оптимизираме участието си в 
психодрамите на „сцената на автентичността-неавтентичността” на 
преживяванията, поведението и отношенията си, но е способна да го 
постига само до известна степен, до нивото на по стоически честното 
смирение и възхищение пред обективната реалност, че явно не е по 
силите ни да се откажем от много от „благата“ на цивилизацията, за 
което плащаме висока цена - неавтентичността, отчуждението и 
неврозите в живота си (Breuer & Freud, 1893-1895; Freud, 1915; 1930).  

Психоаналитичното признание за тъмните ъгълчета на „сцената 
на автентичността” и за нейните културно-исторически ограничения 
дава нов тласък на съвременното психодинамично мислене за 
автентичността въобще. Става ясно защо и как някои форми на 
автентичност на преживяванията, поведението и отношенията с 
другите ни тласкат към нихилизма, вулгарността, посредствеността и 
агресията на анти-културата не само като течения в литературата и 
изкуството, но и като форми на ежедневно нарцистично битуване или 
екзистенциален избор на хомофобията и некрофилията като жизнена 
философия. Да, автентичността на ситуативно, личностно и 
екзистенциално ниво може да е и е и това – анти-култура.  
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Предстои, обаче, прословутата сцена с диалога от единствената 
лична среща между Фройд и Морено преди малко повече от 100 
години (Виена, 1912 г.). Каквото и да се е случило тогава в 
действителност, днес психодинамичните и психодраматичните теории 
за автентичността-неавтентичността на човека не могат да си 
позволят да морализират автентичността. Техният отговор е, че 
автентичността се постига чрез освободено от защитни уклони и 
самообслужващи субективни деформации задълбочено самопознание 
на всички аспекти - дори и на най-тъмните ъгълчета, - от психичната 
картина на вътрешната и външната ни действителност, и 
автентичното им приемане като отправна точка в организацията на 
преживяванията, поведението и отношенията ни. Но към това ще се 
върна малко по-късно, когато навлезем по-навътре в интерпретацията 
на психодинамиката на автентичността. 

КЪМ КРАЯ НА ПЪРВАТА СЦЕНА: „А СЕГА НАКЪДЕ?” 
Ако се опитам да обобщя всичко казано дотук, става ясно защо и 

как автентичността наистина е от значение за съвременния човек. 
Автентичността, обаче, наистина е много сложен психосоциален 
феномен, който предполага използването на интегриран многомерен 
психологически модел за разбирането му и за организацията на 
практическите подходи – като индивидуалната и групова психотерапия, - 
насочени към развитието на автентичността. Тук, очевидно, съм в 
състояние да представя само някои от характеристиките, които смятам, че 
един такъв модел следва да притежава, използвайки неоспоримите 
постижения на динамичната психология и психодрамата от XX-ти век. В 
началото ще ги опиша синтезирано, следвайки вече очертаната в началото 
времепространствена „пътна карта“, след което ще направя опит да 
съотнеса тези характеристики с това, което текущата психологична 
интерпретация на автентичността ни дава. 

Възможен ли е един интегриран и приложим в практиката 
психологически модел за разбиране и развитие на автентичността? На 
първо място, една достатъчно добра и интегрирана психологическа 
теория за автентичността следва да ни дава възможност да изследваме в 
цялото многообразие и изключителна динамичност на интрапсихичната 
автентичност на човешките преживявания – „вътрешното пространство“ 
за автентичност на всичките й нива, във всичките й степени – от почти 
пълната липса на автентичност както това е при тежките психози, 
например, през невротичната квази-автентичност, до нейните възможно 
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най-високи равнища – реалната самоактуализация, за която говори 
Маслоу, например. А това би значело, че като нужен психологически 
конструкт тя – интрапсихичната или субективна автентичност, - ни 
позволява да изследваме психичното – субективните усещания, 
възприятия, спомени, чувства, потребности, желания и мисли, още по-
задълбочено, разполагайки ги в контитуума „автентично – квази-
автентично - неавтентично“, независимо дали става дума за: 

• Ситуативните състояния на преживяванията в момента, в „тук и 
сега“ (да наречем това ситуативно-процесуална интрапси-
хична автентичност или спонтанност - както всъщност пръв 
предлага Морено);  

• Рефлексивните ни и относително устойчиви личностни 
предиспозиции, непрекъсното изграждани и възпроизвеждани в 
психосоциалното ни развитие чрез процесите на самоотъж-
дествяване с едни ли други страни на интрапсихичния ни живот 
(диспозиционната интрапсихична автентичност или автен-
тичната Аз-идентичност - „реалното Аз” по Уиникът);  

• или за автентичността на субективните ни екзистенциални 
преживявания и индивидуалното ни самоопределение и 
смислообразуване пред лицето на екзистенциалните дадености на 
битието, времето и света, в който живеем (екзистенциално-
трансецедентна интрапсихична автентичност).  

Заедно с това психологическата теория за автентичността следва 
да ни позволява да видим интрапсихичната си автентичност в действие, 
доколкото психичните реалности участват като опосредстващ и 
регулиращ „апарат, орган“ в организацията на всяко индивидуално 
поведение и взаимодействие на човека със средата му. Тук са нужни поне 
две нива на анализ – разбирането за психодинамиката на 
поведенческата автентичност-неавтентичност на човека (ситуативна, 
диспозиционна и екзистенциална) и разбирането за психодинамиката на 
интерактивната автентичност-неавтентичност на отношенията 
(отново на ситуативно, диспозиционно и екзистенциално равнище).  

Един зрял и наистина работещ психологически модел за 
изследване на автентичността би останал само описателен и 
едностранчив, ако не предлага динамична и многопластова картина на 
процесите на промяна и на взаимовръзките между компонентите си. А 
това означава, че той е призван да отговаря на трудни и съвсем конкретни 
въпроси като например: „Как точно са свързани високата спонтанност 
(ситуативно-процесуалната автентичност) в междуличностните 
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отношения и спонтанността на емоционалните преживявания на 
участниците в тях?“ или „Как ниската диспозиционната автентичност, 
дифузната Аз-идентичност преживявана като хронично себеотчуждение 
от собствения интрапсихичен живот влияе върху избора на неавтентични 
поведения и изграждането на фалшива публична идентичност 
(„фалшивото Аз” по Уиникът)?“(Winnicott, 1989). 

Ако психологическата теория за автентичността е достатъчно 
диференцирана, то тя би следвало да е в състояние да се ангажира и с 
проверката на конкретни хипотези за това как се променя и дори как 
целенасочено може да се развива автентичността на едно или на 
друго равнище. А това би означавало, че тя може да е отправна точка 
за организиране и осъществяване на ефективни психосоциални 
практики като психотерапията, психодрамата и психологичното 
консултиране, груповата работа и организационния живот. А заедно с 
това да търси решения и на проблемите, с които индивидите, групите 
и общностите в обществото търсят професионалната помощ на 
психолога. Ако предвижданията на този модел са точни, бихме могли 
да решаваме множество сложни проблеми – например, ако моделът 
ни показва, че подобренията на интрапсихичната спонтанност и 
автентичната Аз-идентичност на един групов лидер са благоприятен 
фактор за формирането на ситуативна интерактивна спонтанност в 
отношенията между членовете на ръководената от него работна 
група, - а това в крайна сметка води до устойчивата им ориентация 
към автентични човешки отношения като емпатия, взаимно доверие и 
сплотеност в групата, а оттам и до съзидателна групова динамика и 
продуктивна групова дейност, - то ние имаме какво да предложим на 
програмите за обучение и консултиране на автентични организа-
ционни и социални лидери.  

И само още един пример. Ако моделът ни помага да видим при 
пациента на психотерапевта дали е валидно допускането ни за 
взаимовръзка между автентичното интрапсихично преживяване на 
екзистенциална тревожност пред лицето на свободата и отговорността 
да се избере път в живота, от една страна, и смелите, „героични“ 
действия на пациента за промяна в начина и средата му на живот, от 
друга, то работата с автентичността на преживяванията на пациента, с 
неговата способност за себерефлексия, с неизопачаващото осмисляне на 
опита му, се превръщат в първостепенни и постижими терапевтични и... 
обществени задачи. 
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Този модел, разбира се, поставя съвсем целенасочено 
автентичността на мястото й - в центъра на съвременните 
психологически изследвания и терапевтично-консултативни практики и 
оказва влияние върху мисленето на практикуващите психолози, 
отговорни за организацията на ефективни индивидуални и групови 
психосоциални практики като обучението, психотерапията, консул-
тирането, управлението и организацията на съвместната работа на 
хората. Неговата същинска работна задача е да осигурява повишаване на 
ефективността на тези психосоциални практики, защото валидността на 
психологическите модели, в крайна сметка, се определя от приноса им 
за човешката практика и нейните последствия за развитието на 
автентичността на човека. Защото в съвременната приложна психология 
– както не се умориха да ни учат Фройд и Морено, - човекът е 
разглеждан като действен, активен и автономен агент на своето 
самоопределение, способен да влияе на действителността, благодарение 
на търсенето на истината за света и себе си в него, в името на 
автентичността на преживяванията, поведенията и взаимодействията си 
със своята среда.  

Ето защо психодинамичните и психодраматичните теории за 
автентичността са естествения фундамент на тази концептуална 
система. Те дават ясни отговори и на пост-модернистичните опити на 
социалните и лингвистични конструктивисти хората да се разглеждат 
като флуидни, контекстуални псевдо-субективности с ограничени 
възможности за автономен избор и търсене на истината. 

А подробностите – за по-любопитните, - Не очаквайте от мен 
програма от пет или едиколко си стъпки, които да следвате, за да 
станете по-автентични. Тук такава не мога предложа по една единствена 
причина – няма и не може да има такава отговорно обмислена рецепта, 
каквото и да са ви продали до момента.  

СЦЕНА ВТОРА: 
ГРУПАТА(СОЦИУУМА) Е ВИНАГИ  
НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА” 
Психодинамичните и психодраматичните подходи към груповата 

работа и груповата психотерапия демонстрират, че автентичността 
(ситуативна, рефлексивна/личностна, и екзистенциална) може по една 
или друга причина, в една или друга степен, да остава скрита, 
неосъзнавана и заровена дълбоко под слоеве от ситуативна, 
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диспозиционна и екзистенциална неавтентичност. Това е другия 
основен подход в търсенето на отговор на въпроса, „Защо и как 
автентичността наистина е от значение?“ Ще го нарека „история на 
борбата на човека с неавтентичността” на преживяванията, поведенията 
и отношенията му и нейните патогенни последствия. Всъщност, 
разказът за тази борба е непрекъснат – не само в кабинета на психолога 
и психотерапевта, в психодрамата и груповата психотерапия, но и в 
цялата култура и история на човечеството. За много хора това е 
единствения разказ в и за живота им - разказът за разочароващата ги 
неавтентичност на преживяванията им, на собственото им фалшиво Аз, 
за перипетиите в неавтентичния им – отчужден и самотчуждаващ ги, - 
начин на живот. Непрекъснат, текущ разказ с отворен край, 
застрашително изпълващ и определящ целия им неизживян живот.  

СЛУЧВАЩОТО СЕ  
НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА”  
E ДРАМАТИЧЕН ПСИХОДИНАМИЧЕН ГРУПОВ ПРОЦЕС 
Психодинамичните и психодраматични подходи към груповата 

психотерапия като методологическа основа на психологическата теория 
на автентичността демонстрират отчетливо, че автентичността не е само 
структурна и абстрактна реалност (нива, степени, форми и сфери на 
автентичност), но преди всичко е динамична (автентичността и 
неавтентичността са в постоянни взаимодействия помежду си на всички 
свои нива и във всички свои оперативни сфери и модалности). 
Автентичността е процес на промяна и развитие, и ни позволява да 
разказваме и изпълняваме конкретни истории за автентичността-
неавтентичността на човека на ситуативно, личностно или 
екзистенциално ниво и на всички тези нива; да слушаме разказите на 
хората, с които се срещаме в групите за психотерапия, в сесиите на 
психодрамата, за да им помогнем да възстановят, укрепят, играят и 
реинтегрират автентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията си; да разказваме как се е променила автентичността им или 
как би могла да се промени.  

Погледната от тази гледна точка, психологическата теория за 
автентичността в практиката на психолога и в живота на хората, с които 
той се среща професионално, в общуването и отношенията между хората 
въобще, се развива като психодраматично и/или психодинамично 
разказване за собствени и чужди, самостоятелни и споделени 
преживявания, постъпки и отношения, имащи отношение към 
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автентичността или неавтентичността в конкретни ситуации, но и към 
рефлексията върху собствената идентичност, и към екзистенциалното 
самоопределение. И не е случайно, че именно художествената 
литература, театърът и киното са основните и практически необятни 
източници на разказвано знание за човешката автентичност и 
неавтентичност. Автентичността е в този, който разказва; в това, което се 
разказва; в самото разказване и в присъствието на този на когото се 
разказва. Същото, разбира се, може да се каже и за антипода й -
неавтентичността, за квази-автентичността, фикцията.  

Всеки човешки живот и цялата ни култура са изпълнени от 
подобно разказване на „сцената на автентичността” в една или друга 
човешка общност (група) – демонстрират ни нагледно Морено 
(психодрамата), Бион (груповите отношения) и Фулкс (груповия анализ) 
(Moreno, 1980/1946; 1957; 1987; Bion, 1961; Foulkes, 1965; Pines, 1985). И 
не винаги е ясно къде са границите между автентичност и неавтентичност 
в групите, в които се разказва и случва живота на хората.  

Този неизбежен групов, интерактивно-процесуален аспект на 
случващото се на „сцената на автентичността” има няколко важни 
последствия, за които смятам, че си заслужава да си даваме постоянно 
ясна сметка в своята групова практика.  

ЦЯЛА ГРУПА МЪРТВИ ПСИХОАНАЛИТИЦИ ЗА 
АВТЕНТИЧНОСТТА 

Да си представим една класическа психодрама, водена от 
Морено с група от вече мъртви, но и безсмъртни психоаналитици, 
които разказват за автентичността в работата си.  

Въпреки, че автентичността като многомерен и многопластов 
психологически конструкт (Kernis& Goldman, 2006; Матеева, 2011; 
2012; Матеева & Димитров, 2012; 2014)(Приложение А) и „сцена” на 
групово-терапевтичното действие не е технически термин в 
обичайните психоаналитични (психодинамични) текстове и текстовете 
за психодрамата, психодинамичния и психодраматичния подходи към 
груповата психотерапия са дълбоко пропити с идеята за нея още от 
самото си начало (Thompson, 2004; 2006;Neri, 2008).  

Така например, когато Фройд пише, че целта на анализата е „да 
трасфомира страданието на истерика в обикновено нещастие”(Breuer & 
Freud, 1893-1895, p. 305), той определя автентичността – субективната 
истинност и търсенето на проверени в реалността обективни истини за 
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човека, живота и психиката му, - като същностна, макар и безспорно 
неопределена цел на психоанализата, която – както знаем – е 
психология на групата от двама. По сходен начин, когато Уиникът 
(Winnicott,1989, p. 199) ни заявява, че „ако сме успешни като 
аналитици, то е защото даваме възможност на пациентите си да 
изоставят неуязвимостта си и да станат способни автентично да 
страдат”, той като, че ли всъщност ни говори за задачата на 
психодинамичната психотерапия да укрепи капацитета на пациента да 
приема неизбежната реалност на битието си и да удовлетворява сам 
потребността си да посреща честно, смело и автентично неизбежните 
страдания и възторзи, които то му носи.  

 А когато Бион (Bion,1974, p. 13) възкликва, че в ситуациите, в 
които аналитика и пациента се срещат и двамата би трябвало да 
изпитват страх, и ако не го изпитват, нямат работа заедно? Тук той 
няма ли също наум автентичността като неизбежно присъстващ 
елемент във всяка аналитична среща – в двойка или в по-голяма 
човешка общност (група).  

Продължителната клинична работа на психотерапевтите с 
психодинамична и психодраматична ориентация им дава 
изключително благоприятна възможност да наблюдават в детайли 
процеса на постигане от пациентите им на една по-голяма 
автентичност на преживяванията, поведенията и отношенията им. 
Често те отбелязват, че тази придобивка - колкото и да е значителна и 
устойчива, - остава непълно осъзнавана както от пациентите, така и от 
самите терапевти. Силата на нарастналата в психотерапията 
(индивидуална и/или групова) автентичност се разкрива по-скоро чрез 
най-интимните и личностно значими взаимоотношения в живота им. 
Заедно с това нарастването на автентичността променя възприятията 
на пациента за самия себе си и за ролята му в заобикалящия го свят. В 
крайна сметка, той се чувства по-жизнен и по-малко завладян от 
усещането за безсилие и безсмисленост, с което най-вероятно е 
започнал и продължил терапията си (Neri, 2008). 

Нито Фройд, нито Уиникът, нито Фулкс, нито Бион, нито дори 
Морено въвеждат директно понятието автентичност в своите трудове, 
но усещането за него е навсякъде в разсъжденията и насоките им за 
действителните задачи на психотерапевтичния процес. Едно от 
възможните обяснения за това, че автентичността като понятие не се 
вгражда по по-експлицитен начин в психотерапевтичния дискурс на 
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класиците, е че концепцията за автентичността първоначално се 
разглежда от тях (Фройд, Морено, Фулкс и Бион) като принадлежаща 
към философските модели на екзистенциалистите - на Ницше 
(Nietzsche, 2002;2003) и Киркегор по времето на Фройд; и най-вече на 
Хайдегер (Heidegger,1962;1971;2003) – по времето на Уиникът, Фулкс, 
Бион и Морено. Едва по-късно, в рамките на екзистенциалната 
психоанализа, концепцията за автентичността се интегрира в 
психотерапевтичната литература чрез текстовете на Бинсвангер 
(Binswanger,1963), Бос (Boss,1963) и Лейнг (Laing, 1960;1969) в Европа 
и на Льовалд (Loewald, 1980) и Ливай (Leavy, 1980;1988) в Северна 
Америка. В последните двадесет-тридесет години автентичността, 
обаче, придоби статуса на централно понятие в екзистенциалната 
психоанализа и психотерапия в контекста на изследванията й върху 
интерсубектността, социалния конструктивизъм и отношенията 
(Mitchell, 1992).  

Въпреки това на автентичността все още е отредена една неясна 
роля в описанията за крайните цели на аналитичния опит и груповата 
работа в психодрамата, груповия анализ и груповите отношения (Neri, 
2008). Друго препятствие в интеграцията на автентичността в 
понятийния апарат на груповата психотерапия е отказът на типичния 
психодинамично- или психодраматично-ориентиран терапевт да се 
позовава пряко на философски и философско-етични изследвания, а 
именно те са първоизточника, от който идва исторически 
автентичността като понятие(Guignon, 2004; Mills, 2003; Taylor, 1991).  

Поради тази именно причина за редица психотерапевти и днес 
съдържанието на понятието „автентичност” изглежда свръхзаредено с 
философски, етични и епистемиологически конотации и е смущаващо 
някак, ако им се наложи то да се използва като централен критерий за 
ефективността на индивидуалната и груповата психотерапия.  

Вероятно най-съществената бариера пред приемането на 
автентичността като цел на психотерапията си остава масово 
разпространеното психодинамично разбиране (особено в американската 
прагматична традиция) за психоанализата като начин да се усилва 
способността на пациента да се труди и да обича – разбиране, което 
екзистенциалистите в психоанализата и психодрамата отхвърлят като 
твърде лековато и по американски пазарно ориентирано. Въпреки, че е 
съмнително Фройд някога да е определял ефективността в труда и 
любовта (Love & Work”) като конкретна цел на аналитичното лечение, 
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той многократно е подчертавал, че гледа на този резултат в 
психосексуалното развитие като общ страничен ефект от постигане на 
същинските (истинските) цели на психоаналитичната работа – 
търсенето на истината чрез прословутото „Wo Es war, soll Ich werden” 
(„Там, където е То, да бъде Его!”). Имплицитната интерпретация, която 
откриваме при проследяване на творчеството му е, че всъщност 
психоанализата е като че ли най-подходяща - поне повече от другите 
утвърдени психотерапевтични модалности,- за постигане на по-голяма 
истинност (автентичност) в живота на личността (Thompson, 2004; 
2006). А Фройд винаги е държал на психоанализата да се гледа именно 
като на научно търсене на истината (Freud, 1974). 

За да вникнем в значението, което се отдава на автентичността в 
психодинамичната гледна точка на Фройд към аналитичното лечение, 
ние следва на първо място да отделим внимание на основополагащите 
му разбирания за същността на човешкото страдание и ролята, която то 
има в живота на хората. Те са плод на една типична за Европа след 
Първата световна война екзистенциална ситуация. Психоанализата е 
маргинализирана от тогавашната официална психиатрия и психология, и 
много – разбира се, платежоспособните - пациенти на Фройд започват 
анализа си в кабинета у дома му, за да се опитат да се справят със 
самоанализа на суровата реалност на живота си, а не просто и само като 
опит да се освободят от медицинските си симптоми си. Фройд осъзнава 
ясно екзистенциалния парадокс, пред който са изправени пациентите му 
– те страдат и искат да намалят страданията си, да променят състоянието 
си, но не и начина си на живот. Макар и обучен като лекар, Фройд 
никога не приема стриктно медицинския подход към екзистенциалното 
страдание, изискващ то на всяка цена да бъде медицински 
класифицирано, надлежно диагностицирано, прецизно отстранено или 
поне облекчено. От собствен опит на него вече му е добре известно, че 
животът неизбежно носи страдания. Тридесетгодишното му 
неразтрогнато близко приятелство с един от най-жестоките му критици 
– екзистенциалния психиатър Бинсвангер (Binswanger, 1963), - го 
доказва. Той внимателно наблюдава как неговите пациенти страдат 
ужасно от неавтентичността си и въпреки това показват странна, 
фалшива нетърпимост към страданията си. Поради това, че интимните 
им желания пораждат фрустрация в средата, в която живеят, те ги 
отричат или подтискат несъзнателно, вярвайки, че биха могли да са 
причина за задълбочаване на страданията им. Фройд установява, че е 
невъзможно да се облекчат неизбежните страдания, които живота ни 
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носи нито с мимолетни удоволствия, нито с обещания и фантазии за 
щастие. По негово мнение, ние сме способни да преживяваме щастието 
именно защото страдаме, но в същото време увеличаваме страданията 
си защото се стремим към щастието отвъд всякакви разумни граници. 
Невротиците, според Фройд (Freud, 1930), в една или друга степен, се 
чувстват измамени от живота и всъщност неспособни да го живеят 
автентично. Противопоставяйки се на страданието си, те отчаяно се 
опитват да го преодолеят. В резултат, стават толкова ангажирани с 
неавтентични опити за намаляване на нещастията си, че забравят, че с 
това всъщност ги увеличават. Той разбира, че пациентите му биха имали 
по-голям шанс за успех, ако влезат в честни отношения със себе си и със 
света, и така да променят нагласите си към ролята на страданието в 
човешкия живот.  

Вървейки по стъпките на Аристотел (Guignon, 2004), Фройд 
открива, че това са психоаналитичните отношения, в които пациентите 
стават по-способни да са по-честни, т.е. и по-автентични, по-истинни и 
непресторени в отношенията си с другите и със самите себе си. Той им 
предлага да го постигнат първо в отношенията си с него. Психоанализата 
като екзистенциално-психодинамична практика не предлага облекчение 
на неизбежните страдания, които носи живота, нито дава обещания за 
щастие. Психодинамичната терапевтична практика стъпила на 
прозренията и технологията на психоанализата, обаче, укрепва 
способността на личността да преодолява отчуждението и 
самоотчуждението, което изпитва от живота си, изпълнен с болка, 
страдание и със защитните самозаблуди на фалшивото си самосъзнание. 
За да постига целта си тя създава условия пациентите да станат по-честни, 
т.е. по-автентични със себе си и по-малко отчуждени от самите себе си и 
от реалността на живота си (Neri, 2008). Това, разбира се, е задача отвъд 
простото медицинско отстраняване на симптомите и намаляване на 
страданията, от които се оплакват пациентите и класира 
психодинамичната психотерапия далеч отвъд медицинските процедури – 
а именно като екзистенциално-психодинамична практика. В нея – както 
между другото и в психодрамата на Морено, - става дума за развитие на 
личността и на характера, за промяна (преосмисляне) на личностната 
идентичност и на способността за автентично себеразбиране, 
себеизразяване и самоопределение в поведението и общуването.  

Това е, което изисква от психотерапевтичната ситуация 
специфичен подход към страданието – подход, който отчетливо е 
вграден в класическото правило на Фройд за въздържанието. За да е 
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ефективен, аналитичният процес е в една или друга степен неизбежно 
болезнен, защото изисква преодоляване на неавтентичността на 
преживяванията, поведенията и отношенията на участниците в него 
(включително на аналитика). И това изискване за събуждане и развитие 
на автентичността е заложено още от Фройд в трите основни 
компонента на психоаналитичната техника: (1) фундаменталното 
правило на психоанализата – свободните асоциации или искреното 
себеразкриване на пациента в отношенията му с аналитика; (2) 
правилото за неутралността на аналитика, което го пази от изкушенията 
да е неавтентичен с пациента, и (3) правилото за въздържанието или 
толерантността към страданието на пациента.  

Всъщност, повечето от основните технически принципи на 
психоанализата – по-късно отразени и пречупени в технологията на 
груповия анализ от Фулкс и в принципите на груповите отношения от 
Бион, - включително и строгите изисквания на Фройд към анализа на 
контрапреносите и предупрежденията му да се удържа терапевтичната 
амбиция, - са пряк израз на значението, което се отдава имплицитно на 
автентичността в психоаналитичната ситуация и на автентичността като 
същинска цел на психоананалитичния процес. 

Ако се вгледаме по-внимателно във фундаменталното правило на 
свободните асоциации, например, ще открием, че то е своеобразен 
договор за автентично участие в аналитичния процес, който се предлага 
на пациентите още в самото начало на анализа. Фройд го нарича 
„договор” - ангажимент или обещание за търсене на автентичността на 
пациента, защото когато приемат този договор пациентите по същество 
обещават да правят усилия да са все по-автентични в общуването със себе 
си и с аналитика си. От друга страна, самите действия за изпълнение на 
това общание не са просто обещания, а системно ангажиране с една 
спонтанна форма на интроспективно публично говорене, в която на 
пациента се предлага честно и автентично да се себеразкрива и изразява 
пред аналитика. Самата концепция за свободните асоциации не би имала 
смисъл, ако не се отчита имплицитната ориентация на аналитичната 
работа към развитието и укрепването на капацитета на пациента да е 
автентичен. Типичната ситуация в ежедневието извън психоаналитичния 
процес е, че ние не разговоряме автентично със себе си и с другите, и 
затова имаме нужда от специален, а и скъп и труден за изпълнение 
договор за автентично участие в психоаналитичния процес. 
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Свободните асоциации са, обаче, и нещо повече от процес на 
автентично себеразкриване и себеизразяване. Те са форма на вербална 
медитация и интроспекция, която насочва вниманието и рефлексията ни 
върху автентичността на споделяното. Нещо, което обичайно не правим, 
говорейки импулсивно или компулсивно, без осмислено осъзнаване на 
истинността на казваното или напротив, обмисляйки и филтрирайки 
рефлексивно всичко преди да го споделим. И както добре е известно от 
практиката изисква се много смелост и се срещат огромни трудности в 
реализацията на това фундаментално правило на психоаналитичната 
ситуация, която ни качва на психодинамичната „сцена на 
автентичността”. Поради простата причина, че пациентите са свикнали да 
са неавтентични, да цензурират това, което споделят за себе си със себе 
си и с аналитика, вярвайки, че така ще му дадат възможност да ги 
оценява, да ги съди и евентуално да не ги одобрява, или точно обратното. 
При това психоаналитичният опит ни учи, че простото споделяне на неща 
за себе си не означава, че те са автентичните ни преживявания. Може да 
сме „честни” в буквалния смисъл на думата и да вербализираме всичко, 
което ни идва наум, но това да няма нищо общо с автентичността ни, 
която е скрита дълбоко под слоевете защитни самозаблуди и 
разкриването й носи огромен риск и пораждащи тревожност и съпротиви 
(квази-автентичност и неавтентиюност) заплахи.  

Фройд лично многократно е изтъквал, че много от пациентите се 
ангажират с една своеобразна „вербална диария”, вентилирайки „честно” 
на практика несъществени, неавтентични психични съдържания. Това, 
което прави от свободните асоциации потенциален психотерапевтичен 
път към автентичността на пациента е начина, по който той се подпомага 
от анализата да се справя с рисковете на автентичното себеразкриване 
пред аналитика и пред самия себе си на неща, за които е амбивалентен 
дали иска да се знаят и дали наистина иска да ги припознае като свои 
собствени, идентифицирайки се с тях. Споделяни в психоаналитичната 
ситуация, тези заравяни в несъзнаваното тайни и вътрешни противоречия 
- за добро или лошо, - променят собственото разбиране на пациента за 
себе си и така докосват представата му за себе си, приближавайки я със 
свидетелското присъствие на аналитика стъпка по стъпка до една по-
пълна автентичност, която неизменно предполага и нова Аз-идентичност. 

По сходен начин правилото за неутралността на аналитика е 
свързано с темата за автентичността на участието му в 
психоаналитичната ситуация – в този случай с автентичността на самия 
аналитик. Една от най-значимите характеристики на неутралността, 
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изтъквана от Фройд е свободно плаващото внимание на аналитика. 
Фройд предупреждава чрез това правило за опасността от неавтентично 
селективно или оценъчно-фокусирано внимание от страна на аналитика 
към споделяното от пациента. Рискът е, че опитвайки се да определи кое 
е значимо в споделяното от пациента, аналитикът се ангажира с 
контратрансферентна неавтентичност, вместо да запази автентична 
неутралност. Така неопитните психоаналитици и психодинамично 
ориентирани психотерапевти често компенсират усещането си, че не 
знаят какво точно се случва в аналитичния процес, преструвайки се в 
терапевтичната си амбиция, че знаят за случващото се повече, отколкото 
наистина знаят и биха могли наистина да знаят. Неавтентичността на 
подобно поведение на аналитика е резултат от нежеланието му да се 
довери на самия психоаналитичен процес и амбицията му да го насочва, 
контролира и ръководи по-един престорено компетентен начин. Ето 
защо, неутралността – според Фройд, - е единствения възможен 
правилен път към снижаване на подобна неавтентичност на аналитика в 
отношенията му с пациента. Аналитикът следва да се научи да е 
автентично толерантен към споделяното от пациента и да се въздържа 
от свръх-интерпретации на неавтентичността му.  

Именно това препоръчва от позициите на „обектните отношения” 
и Уиникът (Winnicott, 1989), който си дава сметка, че склонността му да 
интерпретира всичко смущава нарастването на автентичността в 
свободните асоциации на пациентите му. В резултат на тези свои 
самокритични наблюдения, той приема, че основната задача на 
психоанализата и психотерапията е да създаде рефлексивно 
пространство, в което пациентите са свободни да изследват техните 
преживявания, обсъждайки автентичността им и преодолявайки 
„фалшивото си Аз”. От тази гледна точка интерпретациите на аналитика 
не са насочени към заместване на обясненията на пациента с тези на 
аналитика, а да отменят обясненията въобще. Подобно на Фройд, и 
Уиникът достига до заключението, че най-трудното нещо, което 
аналитиците и психодинамично ориентираните психотерапевти следва да 
научат е как да се отказват да демонстрират колко са подготвени и умни, 
и вместо това да създадат истински условия на пациентите си да говорят 
със своя собствен, автентичен глас. 

Вероятно най-недоразбрания технически принцип на Фройд, 
свързан с имплицитната, но водеща тема за автентичността в 
психоаналитичната ситуация, е правилото за въздържанието. Това 
правило директно касае връзката на пациента с неговото всъщност 
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надмедицинско страдание. Пациентите очакват анализата да облекчи 
страданията им, но скоро разбират, че самата терапия носи особен вид 
страдание (отказа от отбранителната неавтентичност), с което те 
трябва да се научат да се справят, ако искат да имат полза от нея. От 
терапията боли!  

Позицията на Фройд е наглед доста двусмислена – „Лечението 
следва да се провежда с въздържание… [дотолкова], че потребностите и 
желанията на пациента да му позволяват да продължава терапията и да 
служат в подкрепа на готовността му да работи и осъществява нужните 
промени” (Freud, 1915, p. 165). Неразбирането на този принцип, за 
съжаление, е довело до бюрократични крайности в практиката на 
психоаналитиците, които нямат нищо общо с имплицитния му замисъл 
предаден още от Фройд. А той е ясен – психоанализата не е всесилна и не 
бива да се ангажира с неавтентични терапевтични обещания и пози. 
Някои от представителите на т.нар. съвременна „класическа 
психоанализа” се придържат и днес към стереотипи, които налагат на 
аналитика една крайно неавтентична интерпретация на този технически 
принцип – те не предлагат на пациента под никаква форма окуражаване, 
съпреживяване и подкрепа; разглеждат психоаналитичната ситуация като 
своеобразна камера за депривация, създадена като че ли по-скоро за 
емоционален дискомфорт на участниците в нея. Фройд въобще не е имал 
това в предвид, изтъквайки значението на принципа на въздържание в 
психоаналитичния процес. Той е общувал освободено и ангажирано 
(автентично) с повечето от пациентите си, поддържал е социални 
контакти с тях – нещо, което по стандартите на т.нар. „класическа школа” 
днес би изглеждало недопустимо. Всъщност, той просто е подчертавал, че 
аналитичния процес е сам по себе си едно болезнено начинание и поради 
действието на трансферентните сили пациентите формират очаквания 
аналитика да им осигури благополучие, любов, приемане и спасение – а 
заедно и с това да не им налага да осъзнаят, че резултатът от лечението 
зависи в крайна сметка от собствената им автентична работа с 
проблемите им и незбежните страдания в живота им.  

Правилото на въздържанието - според Фройд, - е напомняне за 
нуждата от автентичност на аналитика в тази наситена с трансферентна 
динамика аналитична ситуация – личността на аналитика има роля в 
психоаналитичната ситуация, но тя трябва да се разбира не така както 
пациента неавтентично я възприема. Това правило напомня на аналитика 
да е автентичен в опитите си да помогне на пациента, но без да става част 
от трансферентните му и затова неавтентични очаквания и фантазии. А 
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това изисква от аналитика да е автентичен като професионалист и човек, 
да се освободи от илюзиите си, че психоанализата е панацея и че работи 
независимо от автентичното ангажиране на пациента с намирането на 
собствени смислени и работещи в реалността решения на проблемите му. 
Всъщност, принципът на въздържанието е начина, по който Фройд ни 
посочва мястото и ролята, които е определил на автентичността 
(истинността) в психоаналитичната ситуация по пределно ясен и 
категоричен начин – близо до същността на отношенията „аналитик-
пациент” в контекста на темата за толерантността на пациента към 
страданията му и неавтентичните му защитни опити за преодоляването 
им. Въздържащият се аналитик не сътрудничи на защитните самозаблуди 
и проекции на пациентите, които избират неавтентичността на 
съпротивите си срещу автентичността, вместо с помощта на аналитичния 
процес да се изправят лице в лице с истините за своята субективна и 
обективна действителност. 

Автентичността има пряко отношение към наблюденията на 
Фройд, потвърдени по-късно и от екзистенциалните психотерапевти, че 
хората имат тенденция да изтласкват своите автентични преживявания и 
автентичното си Аз, за да си осигурят сигурност, социални награди, 
одобрение и снижаване на тревожността, свързана с избора на 
автентичното поведение и автентичните отношения в средата си. А това, 
означава, че автентичността е мислима и постижима в психоаналитичната 
ситуация като конфронтация с ежедневността на социалния конформизъм 
и фалшивото самосъзнание на Аза, което безспорно е и много болезнено, 
провокира допълнителна тревожност и поставя въпроса за капацитета на 
участниците в аналитичния процес да се справят с темата за 
екзистенциалното страдание на „сцената на автентичността” си и с 
неавтентичността на отношенията помежду си.  

В психоанализата, а и в психодрамата на Морено - както и в 
екзистенциализма, - укрепването и засилването на капацитета на 
личността да се справя със страданието и тревожността на това да е 
наистина себе си, да е автентична в преживяванията, поведението и 
отношенията си с другите индивидуалност е централна тема и конкретна 
задача на психотерапевтичния процес.  

И тук, всъщност, няма никакво значение, че самия термин 
„автентичност” не се използва често в психоаналитичната и 
психодраматичната литература. Въпреки това, автентичността е водещата 
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латентна тема в маратона на психотерапевтичния дискурс още от самото 
му начало някъде там във Виенския кабинет на Фройд.  

Всъщност, никъде другаде ангажираността на Фройд с тази тема 
за автентичността като цел на психоанализата не е по-отчетлива, 
отколкото в заключителните страници на неговата ранна студия 
„Изследване на истерията” (Freud, 1893-1895, p. 305), където той 
посочва, че целта на психоанализата е да трансформира нещастието на 
истерика в обичайното човешко страдание. Една от причините, поради 
които Фройд отхвърля щастието като цел на модерната психотерапия е, 
че той си дава сметка как чрез трансферентните фантазии и защитните 
механизми на Егото пациентите продължават неавтентичните си откази 
да се ангажират с работа за засилването на автентичността на своите 
преживявания, поведения и отношения. Аналитикът, в крайна сметка, е 
задължен, колкото и болезнено да е това за страните в психоаналитичната 
ситуация, да насочи пациента към търсене на автентичността му, 
създавайки му условия да се промени от безнадежден мечтател и/или 
беглец от истинините за действителността (на вътрешния и външния си 
живот) в автор на автентичните си екзистенциални избори, способен да се 
ангажира със живота си (психичен и социален), борейки се без илюзии и 
самозаблуди с реалността му (Thompson, 2004).  

Казано с други думи, всеки друг опит на пациента да прави в 
психотерапията си каквото трябва и каквото би трябвало, без наистина да 
го желае, е индикатор за неавтентичността му, обслужваща супер-Егото 
му като представително седалище на псевдо-морала на интроектите на 
родителските фигури, социалната среда и човешката култура. Тази 
неавтентичност е в основата на невротичните конфликти, които 
систематично снижават шансовете на пациента за адаптивност и 
благополучие. Психоаналитичната ситуация е ангажирана с тези 
предимно несъзнавани избори на неавтентичността като начин на 
преживяване, поведение и отношения именно защото е специално, 
терапевтичнo пространство, „сцена” за укрепване и развитие на 
автентичността. 

Ако Морено водеше психодрамата с групата на вече мъртвите, но 
и безсмъртни психоаналитици, той със сигурност би извел напред още 
един друг ярък пример за това как психодинамичните теории осмислят 
мястото на автентичността в психодинамичната традиция на 
психотерапията. И би поканил Уиникът (Winnicott, 1989, p. 199; Mills, 
2003; Laing, 1960 ) да разкаже защо според него целта на психоанализата 
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е пациента да започне работа със страданието си, когато свързва 
страховете си от него със желанието си да го отмени чрез фантазиите на 
„фалшивото му Аз” за всемогъщество и неуязвимост: „Ако сме успешни 
като аналитици, то е защото даваме възможност на пациентите си да 
изоставят неуязвимостта си и да станат способни да страдат автентично... 
И ако успеем в това, животът на тези пациенти, които осъзнават тази 
свобода от болката става изпълнен с опасности, дори ако е бил замислен 
като успокоително неучастие в собственото им съществуване” – би 
припомнил написаното от себе си Уиникът. Колкото и енигматично да ни 
звучи сега тази мисъл на Уиникът, тя разкрива категоричността на 
убеждението му, че реалния проблем на психодинамичната психотерапия 
(индивидуална и/или групова) не е облекчаването на страданията на 
пациента, а подготовката му за след-аналитичното му по-автентично 
съществуване отвъд защитеното пространство на консултативната стая. 

В продължение на появата на теорията за обектните отношения на 
„сцената на автентичността” той развива идеята за междинното 
пространство между вътрешната и външната реалност, което нарича 
„преходно пространство” на преживяването. Идеята на Уиникът е, че за 
да се опише адекватно развитието на автентичността, структурата на 
външно и вътрешно не е достатъчна. Той описва още една част от живота 
на човешкото същество – междинната сфера на преживяването, към която 
имат принос и вътрешното и външното. Това е сфера, която се явява като 
място за „почивка” на индивида, ангажиран със задачата да удържа 
вътрешната и външната реалност както разделени, така и свързани в 
единство. В тази преходна сфера на практика има възможност да се 
осъществява автентична среща с първичните интроектирани, различни от 
Аза обекти. Но защо според него умението да се страда автентично е 
толкова неотменен компонент от аналитичната работа? Отговорът е 
свързан с това, че психоанализата открива, че има два вида страдание – 
първото е ежедневното, нормално човешко страдание, което самата 
екзистенциална реалност на живота неизбежно носи, а второто - 
невротичното и потенциално патогенно страдание, - е страданието-
продукт на неавтетичността и квази-автентичността като невротичен 
отказ от приемането на принципа на реалността. То е характерно за 
хората, които страдат от невротични и други психопатологични 
разстройства в резултат на непоносимата фрустрация и/или 
непреодолимите травми в живота им.  
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Както подчертават и Фройд, и Уиникът: единственият 
терапевтичен път за справянето с тях е болезненото преоткриване на 
собствената автентичност в психоаналитичния процес.  

Още един пример за значението и мястото на „сцената на 
автентичността” в психодинамичната психотерапия ни предоставя Бион 
(Bion, 1974, p.13), правейки прословутия си коментар, че „...във всеки 
консултативен кабинет следва да има двама наистина страхуващи се 
човека – пациента и неговия психоаналитик. И ако не е така, то човек 
следва да си зададе въпроса какво всъщност правят те там”. Страхът на 
участниците в психодинамичната психотерапия (индивидуална и/или 
групова) е свързан – според мнението на Бион, - с „откриването на нещо 
истинско за себе си, което по-скоро биха желали да не научават”. Той – 
този страх, - е „обратното на откриването на истината за самите себе си”, 
т.е. – с мои думи, - на това защо и как да са по-автентични в резултат на 
участието си в психоаналитичния процес.  

Едно от ранните прозрения на Бион за същността на 
регресионните и трансферентните аспекти на процесите, случващи се в 
групите, които той води е, че членовете на групата му - съзнателно или 
не, - желаят да го лишат от свободата да мисли и говори за тях така както 
наистина чувства и желае, т.е. автентично. С други думи, членовете на 
групата искат да контролират това, което мисли и казва за тях, оказват 
натиск върху него да... не е напълно автентичен. По мнението на Бион 
една от характерните драми на контратрансферентната динамика в 
групата за изследване на груповите отношения е когато терапевта се 
поддаде на този натиск и се започне (волно или неволно) да 
удовлетворява тези очаквания, казвайки на пациентите си само или 
предимно това, което те биха искали да чуят, т.е. жертвайки 
автентичността си на присъствието си в груповите отношения.  

Въпреки, че Бион също не използва директно, по манифестиран 
начин понятието „автентичност”, неговото групово-динамично 
наблюдение е отлична илюстрация на това, колко е трудно да си 
автентичен в групово-психотерапевтичната ситуация и защо 
автентичността е винаги некомфортна, а често и мъчителна. Подобно на 
Фройд и Бион (Bion, 1967) препоръчва запазването на аналитична 
неутралност като условие за автентичност на терапевта в групово-
динамичния процес.  

В своето разбиране за мястото на автентичността в 
психоаналитичната ситуация Лакан (Schneiderman, 1983, pp. 129-156) 
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също предупреждава психодинамично ориентираните психотерапевти да 
не предоставят помощ, когато са молени от пациентите за това; да се 
откажат от желанията си да правят чудеса в аналитичния процес и да не 
се надяват терапията да приключи с благодарност от страна на пациента.  

В този смисъл, според него, целта на психоаналитичната работа е 
да разочарова чрез един болезнен и не винаги оценяван процес на 
споделено усилие на пациента и аналитика за съвместно освобождаване 
от неавтентичността им. Мисъл, под която – според мен, - Морено би се 
подписал възторжено и с двете си ръце.  

Всички тези примери за имплицитното или латентното 
разглеждане на мястото и значението на автентичността в 
психодинамичната ситуация на индивидуалната и групова 
психотерапия имат въпреки многообразието си една обща черта и с 
психодрамата. А именно разбирането, че психотерапевтичния процес е 
възможен само в ситуация, в която пациентите с автентичната 
подкрепа на техните терапевти са способни да изоставят 
неавтентичните си (отбранителни и алиениращи) отношения със себе 
си, с другите и с реалността, и така да се освободят от фантазията, 
която те поддържат, че някой друг – бил той аналитика или друг от 
обкръжението им, - ще реши проблемите им вместо тях.  

Морено знае най-добре, че никакви рационални аргументи или 
принуда не могат да накарат пациента да изостави защитната 
неавтентичност на фалшивото си самосъзнание и на компромисния си 
„здрав разум”. Това е възможно единствено в един творчески (е, понякога 
и мъчителен), протичащ ден след ден процес на осъзнаване на 
разочарованията от работата на собствената му неавтентичност. Този 
процес води – допълват психодинамично ориентираните психотерапевти, 
- до едно постепенно, но неотклонно в насочеността си ангажиране на 
пациента с разбирането на собствените му съпротиви му срещу 
автентичността на интрапсихичните му преживявания, индивидуални 
действия и отношения с другите. Темата за автентичността има своето 
място и при обсъждането на трансферентните и контрансферентни 
отношения и присъствието на психотерапевта в психодинамичната 
ситуация на терапията (Racker, 1968). Тя е непосредствено дискутирана в 
общността на психодинамично ориентираните психотерапевти в 
контекста на дебата за отношенията „терапевт – пациент”, както в 
терапевтичния процес, така и извън него. Автентичността на 
психотерапевта, спонтанността му в изграждането на неподравени и 
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искрени човешки отношения в подкрепа на лечението се разглежда 
именно като един от най-значимите фактори с конкретни ефекти върху 
процеса и ефективността на психотерапевтичната работа, пряко свързан с 
прилагането на основните принципи и технически правила за работа с 
трансферентните и контрансферентни процеси в психодинамичното 
направление в груповата психотерапия (Фулкс и Бион) по един нескован 
от методологически формализъм начин (Thompson,1994; 1996; 2004; 
2006).  

Именно на тази психодинамична „сцена на автентичността” се 
случва и срещата на груповия анализ (Фулкс) и груповите отношения 
(Бион) с откритията на психодрамата (Морено). 

Комплесният интерактивно-процесуален анализ на груповата 
работа и груповата психотерапия дължи много на няколко ключови 
концепции, които във втората половина на XX-ти век и началото на XXI-
ви век предоставят теоретична и практическа рамка за осмисляне на 
груповата динамика и на груповите процеси, правещи групата нещо 
толкова по-голямо и по-различно от механичната съвкупност от 
индивидите в нея (Bion, 1961; Brown, 1985; Clayton, 1994; Foulkes, 1990; 
Kellermann, 1992; Pines, 1985). Безспорно две от школите в груповата 
психотерапия с най-голям принос за въвеждането на системния подход и 
комплесния интерактивно-процесуален анализ са школата на груповия 
анализ на Фулкс(Foulkes) (Foulkes, 1965; Greenson, 1967; Harrison, 2000; 
Holmes, 1992; Langs, 1992) и школата на груповите отношения на Бион 
(Bion) (Матеева, 2014; Bion, 1961; Brenner, 1955; Brown, 1985). И двете 
направления – въпреки различията и конкуренцията между лидерите си – 
оказват съществено влияние върху развитието на теорията и практиката 
на групово-динамичната работа. Ключово нововъведение, което 
обогатява разбирането на групите в психотерапията и социалната 
психология е вниманието на Фулкс, Бион и техните последователи към 
динамиката на „групата-като-едно-цяло” („group-as-a-whole”). Днес 
благодарение на тях, интерактивно-процесуалният анализ от позициите 
на системния подход към сложността и хаоса в груповите процеси 
открива много нови възможности пред груповите психотерапевти да 
разглеждат „групата-като-цяло”, т.е. като една органична цялост, 
описвайки с научна терминология процесите и резултатите на 
самоорганизацията в човешките системи(групи), която надхвърля 
качествено отделните елементи(индивидите), от които те се състоят 
(Foulkes, 1965; Holmes, 1992).  
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Този психодинамичен по същността си подход създава реални 
условия за осмисляне на привидно случайните, турбулентните и 
непредвидими „превратности” в груповата динамика, които „игриво” 
реконфигурират груповите феномени в нови и непрекъснато 
видоизменящи се форми (Brenner, 1955; Pines, 1985; Williams, 1989). 
Може дори да се твърди, че комплексният интерактивно-процесуален 
анализ на груповата динамика стои на четири основни понятийни стълба 
свързани със откритията в школата на груповия анализ на Фулкс и 
школата на груповите отношения на Бион и Тавистокския институт, без 
познаването на които практикуването на групова психотерапия е всичко 
друго, но не и научно-обосновано и достатъчно професионално 
квалифицирано начинание. Това са: (а) концепцията за несъзнаваните 
групови „базисни допускания” на Бион (Bion, 1961; Brown, 1985); (б) 
концепцията на Фулкс за груповата интерактивно-процесуална матрица 
(Foulkes, 1965; 1990); и (в) системно-психодинамичната теория за 
човешките групи и организации на Милър и Райс от школата на Бион 
(Pines, 1985), и (г) разбира се, концепцията на Левин (Lewin, 1947) за 
груповите полета, вдъхновена от Тавистокския му период преди Втората 
световна война.  

Двете психодинамични школи – тази на груповия анализ (Фулкс) 
и на груповите отношения (Бион) оказват решаващо влияние върху 
формиране на системно-психодинамичното разбиране на груповите 
психотерапевти, че хората като членове на група преживяват, действат и 
взаимодействат по начини, които имат качествено по-високо ниво на 
сложност, непредвидимост и нелинейност, и въздействат върху груповия 
живот и груповото развитие по множество сложни, диалектични, дори 
парадоксални начини. Това довежда до отказа на съвременната групова 
психотерапия от линейните, опростенчески причинно-следствени модели 
на груповия живот, и тласка теорията за груповата динамика напред и 
отвъд механичните модели за човешките групи, организации и общности 
(Димитров & Матеева, 2014 б), разглеждащи груповата динамика само 
като „шум в системата”. Когато навлизат на територията на груповата 
психотерапия, както Фулкс, така и Бион, директно заявяват, че тя се 
нуждае от този парадигмален, „квантов” психодинамичен скок – 
разглеждането на психодинамиката на груповия живот от гледната точка 
на системната концепция за „групата-като-цяло”. 

Мета-анализът на изследванията и публикациите в тази област 
разкрива, че в първите десетилетия след възникването си след Първата 
световна война идеите и на двата лагера в авангарда на развитието на 
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груповата психотерапия заедно с психодрамата на Морено – груповия 
анализ и груповите отношения – непрекъснато се развиват, сблъскват и 
взаимно повлияват. Може дори да се твърди – както прави това Пайнс 
(Pines, 1985) – че груповият анализ еволюира по-плавно и вътрешно 
съгласувано. Школата на груповите отношения на Бион от друга страна, 
преминава през два периода, намиращи се до голяма степен в зависимост 
от интереса на Бион към групите. Първият период е между 1939 и 1952 
година, а втория започва към 1955-та, когато Бион завърша своя личен 
анализ при Мелъни Клайн и ревизира с последователите си в 
Тавистокския институт много от по-рано формулираните концепции за 
груповите отношения – и то почти непрекъснато, чак до 1970 г.  

Както Бион (груповите отношения), така Фулкс (груповия анализ) 
публикуват първите си разработки в областта на груповата психотерапия 
още по време на Втората световна война (1943-1944 г.) (Brenner, 1955; 
Brown, 1985; Harrison, 2000). Фулкс, както и един друг лидер в групово-
динамичните изследвания – Курт Левин – идва в Англия от школата на 
немската гещалт-психология, създадена от Голдщайн. Получил 
класическата си психоаналитична подготовка във Виена, той се 
присъединява през 1930 г. към Франкфуртския психоаналитичен 
институт, където попада под влиянието на социалните психолози Курт 
Манхайм и Норберт Елиас (Foulkes, 1965; 1990), с които емигрира в 
Англия след разтурването на института от хитлеристите.  

Бион, от друга страна, завършва история и медицина, и има 
героична военна кариера по време на Първата световна война. Той е под 
силното влияние на Уилфред Тротър (Sanfuentes, 2003), чиито 
публикации за малките социални групи са приети с ентусиазъм от Фройд 
(Freud, 1974]. Бион се присъединява към Тавистокската клиника като 
лекар, ангажиран с програмите за психотерапия и рехабилитация на 
травмираните военнослужещи. Това го тласка към психоанализата и той 
започва анализата си с Мелани Клайн и я довършва с Джон Рийкман. 
Запознавайки се в Тависток с теорията на Курт Левин за 
психосоциалното, жизнено поле на личността и групата, Бион стартира 
груповата си работа, адаптирайки Левиновата социално-психологическа 
концепция за т. нар. „Т-групи” („Т”- за тренинг) към груповата 
психотерапия на пациентите си.  

Фулкс и Бион споделят принципно системната идея за „групата-
като-едно-цяло”, но подхождат към нея по различен начин. Фулкс от 
самото начало гледа на групите като психоаналитик с 10-годишна 
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практика в областта на индивидуалната психодинамична терапия. Бион 
започва да работи с групи като лекар и социален психолог, занимаващ се 
с предимно с изследване на груповата динамика, без още да има пълна 
квалификация и супервизирана практика като психоаналитик в периода 
преди 1951 г. Това довежда до редица различия в концептуалната и 
практическа ориентация на двете психодинамични школи в груповата 
работа – тази на груповия анализ на Фулкс и на груповите отношения – 
на Бион.  

Фулкс гледа на себе си по-скоро като на групов психотерапевт, 
който се опитва да синтезира психоанализата и гещалт психологията 
(Foulkes, 1965). Той разглежда всеки член на групата като пресечна точка 
на груповите взаимодействия – членовете на групата са точки в едно по-
голямо групово поле – в комуникативната матрица на групата като едно 
цяло. За запознатите с психодраматичната идея за диаграмата на 
социометричния анализ няма да е трудно да видят, че интерактивно-
процесуалната матрица на груповия анализ, предложена от Фулкс 
напомня поразително за социометричните диаграми използвани години 
по-рано от Морено.  

Интерактивно-процесуалната матрица на групата, според Фулкс, 
отразява съвкупността от психодинамично организираните интеракции 
между членовете на групата. Характеристиките й се определят от това с 
какви индивидуални и културни допускания за груповия живот влизат в 
групата участниците в нея и от техните специфични особености в 
интерактивния им стил – бил той „нормален” или „невротичен”. Според 
Фулкс груповия анализ формулира някои от ключовите си идеи на 
основата на гещалт психологията – психотерапията е насочена към 
групата; груповият психотерапевт не ръководи групата, а я следва и 
подпомага; цел на терапията е напредъка на „групата-като-цяло”. 
Акцентът е върху проблемите, които влияят на групата като цяло, а не 
само върху индивидуалната симптоматика на членовете на групата” 
(Foulkes, 1965; 1990).  

Открояват се и 4 основни, специфични за груповия анализ 
терапевтични фактора:  

• груповата ситуация стимулира процесите на междуличностна и 
социална интеграция, и оказва благоприятно влияние върху 
справяне с изолацията и отчуждението на членовете на 
групата;  

• в групите действа „ефекта на огледалото”; 
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• в групата се активира работата със социалното, колективно 
несъзнавано, което води до редица групови процеси и явления 
с голямо значение в психотерапевтичната работа; 

• в групата централно място има интерактивно-процесуалния 
анализ на комуникативния и емоционалния обмен между 
членовете на групата (Foulkes, 1990). 

Фулкс превръща групово-аналитичните принципи в основен 
модел за функциониране на терапевтичната институция – клиника, 
болница (Kennard, 1998; Main, 1946). Но, от друга страна, Фулкс 
извежда на преден план в групата и отделните пациенти, които са в 
съответствие с гещалт-психологическото му разбиране за „фигурите на 
фона на груповите отношения”. В този смисъл, много от пациентите в 
груповия анализ на Фулкс се чувстват индивидуално лекувани, но в 
средата на груповите отношения помежду си. Основните интервенции 
и интерпретации на Фулкс и последователите му са насочени към 
начина, по който индивидуалните членове на групата се свързват с 
интерактивно-процесуалната матрица на групата. Когато даден 
пациент споделя проблемите и преживяванията си в групата, той 
излиза на преден план в гещалта на груповите отношения, чувствайки 
се по-освободен и сигурен, по-разбиран и приеман на техния фон. Това 
води до изместване на вниманието от индивидуалните симптоми и 
насочване му към развитието на автентичността на отношенията на 
пациента с групата. В хода на терапията не само отделните пациенти 
научават за себе си и за отношенията си с другите в групата, но и 
групата се променя и развива. Групата става все по-гъвкава като 
интерактивно-процесуална матрица, което се появява – подобно на 
свободните асоциации в индивидуалната психоанализа, - в свободно 
протичащата и все по-смислена за членовете на групата групова 
дискусия. Фулкс пренася към този процес психоаналитичната идея за 
свободните асоциации, които при невротично разстроените пациенти 
са подтискани защитно от различни неавтентични индивидуални 
съпротиви. Груповият разговор е мощна сила за преодоляване на 
ефектите на индивидуалните защити, съпротиви и отчуждението и 
неавтентичността. Въвличайки в себе си отделните членове, той 
създава условия за лечението им. За Фулкс отделните членове на 
психотерапевтичната група се събират в нея, за да обединят и изразят 
индивидуалностите си в интерактивно-процесуалното времепрос-
транство на груповата матрица.  
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Бион изначално подхожда към груповата работа социално, а не 
индивидуално. Той си задава въпроса какъв е еквивалента на 
индивидуалната невроза в груповия живот. Според него в 
индивидуалната психотерапия, неврозата е проблем на отделния, 
конкретен пациент. В груповата психотерапия обаче, неврозата е 
проблем на цялата група (Bion, 1961; Bion & Rickman, 1943). Бион 
тласка груповата психотерапия към това да наблюдава и осмисля 
групово-динамичните аспекти на неврозите и лидерството в груповия 
живот. Може дори да се каже, че в сравнение с Фулкс той тръгва точно 
в обратната посока. За Бион индивидите в групата са на заден план – 
той също се интересува от „групата-като-цяло”, но извеждайки 
интерактивно-процесуалния анализ на груповите отношения на преден 
план. Според него хората изначално, еволюционно са създадени в и за 
групов живот. А груповия им живот е движен в значителна степен от 
техните до голяма степен несъзнавани „базисни допускания” (basic 
assumptions) за него. Тези необсъждани открито в групата, но 
наблюдаеми от системно-психодинамично подготвения психотерапевт 
допускания идват от индивидуалните членове на групата в средата на 
групата чрез естествените, биологично наследени механизми 
характерни за всички човешки същества. Всеки индивид има и 
придобит в развитието му капацитет да се свързва с другите в групата 
и може да го прави градивно както е в работните отношения между 
хората или по три „невротични”, защитно-мотивирани начина.  

Модалностите на свързването между членовете на групата се 
определят от Бион като „валентности” и те се проявяват като 
несъзнавани психични допускания(предположения) – “зависимост”, 
“борба/бягство” или “съчетаване”. За Бион точно както и за Морено 
всеки индивид е изначално групово (социално) същество и сблъсъка с 
този факт е с критично значение за човешката индивидуалност, 
идентичност и за психичното здраве и развитие на личността на всеки 
човек. В групите – смята Бион – индивидите в действителност приемат 
или се борят с приемането на своята групова същност. „Индивидът е 
групово животно във война не просто с групата, но със самия себе си 
за това, че е групово животно” [Bion, 1961, p.131]. Групата е първична. 
Дори индивидуалната психоанализа според Бион, е по същество 
групова психология на двойката „аналитик-анализиран”. Групата 
извежда в живота си валентности (базисни допускания), в които 
индивидите попадат като в капан и започват да водят борба за 
освобождаването и еманципацията си като индивиди. В подхода на 
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школата на груповите отношения на Бион, самите групи като всички 
човешки общности са проблемно несъвършени и препятстват 
удовлетворяването на индивидуалните потребности и желания на 
членовете си. Ето защо, стилът на интерактивно-процесуален анализ и 
интерпретация на Бион е насочен преимуществено към групата и 
нейните проблеми като група – към груповата невроза. За Бион 
„групата-като-цяло” е надиндивидуално равнище на функциониране и 
развитие на човешките отношения.  

За Фулкс, „групата-като-цяло” е матрица от взаимнопре-
плитащи се интеракции на индивида в групата и с групата. Групите на 
Фулкс (групите за групов анализ) не случайно са много по-популярни 
от групите за групови отношения на Бион и последователите му. 
Тавистокската школа, следвайки модела на Бион призовава членовете 
на групата за изследване на груповите отношения да инвестират 
енергията си с работа по проблемите на групата, което допълнително 
ги фрустрира с подчертаването предимно на ролята им като част от 
групата и общността от групи в организациите и обществото, докато 
груповия анализ е насочен към работа с индивидуалните проблеми на 
груповите членове в групова среда и с помощта на групата като ко-
терапевт. Санфуентес (Sanfuentes, 2003) пръв изследва 26 сесии от 4 
терапевтични групи, водени от двама различни психодинамични 
психотерапевти. Той осъществява интерактивно-процесуален анализ 
на записите на сесиите, регистрирайки характерните за двата подхода 
интерпретации – „хоризонталните”, насочени към „групата-като-
цяло”(по Бион) и „вертикалните”, насочени към един или няколко от 
членовете на групата (по Фулкс). След хоризонталните интерпретации, 
по-характерни за подхода на Бион (групови отношения) се наблюдават 
статистически значимо повече прояви на групова регресия и 
отхвърляне на груповата психотерапия от участниците. Тази тенденция 
се потвърждава и в груповата работа наблюдавана от автора и може да 
служи като косвено доказателство за наличието на връзка между 
хоризонталните (по Бион) групови интерпретации и регресията, която 
снижава вероятността за постигане на терапевтичен инсайт.  

Фулкс отчита факта, че хората се включват в групи за групов 
анализ, за да получат психотерапия на своите собствени проблеми. 
Бион, акцентирайки върху груповата невроза, създава по-трудни за 
разбиране формулировки за целите на групата, което обяснява и 
различните възприятия за двата вида групова психотерапия (Brown, 
1985). Както Фулкс, така и Бион, обаче, гледат на груповата 
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психотерапия от гледната точка на концепцията за „групата-като-
цяло”, намирайки се под силното влияние на принципите на гещалт-
теорията и общата теория на системите прилагани към социалната 
психология и терапевтичната практика. Различията в разбирането им 
на тази концепция, разбира се, води до развитие на две успоредни 
направления в развитието на груповата работа и груповата 
психотерапия. Така, груповият анализ (школата на Фулкс) се 
интересува от групата като гещалт, в който отделния член на групата 
изпъква на преден план като „фигура” на „фона” на интерактивно-
процесуалната матрица на отношенията в групата. Това насочва 
вниманието към отношенията на индивида към групата. Оттук 
невротичните симптоми на отделните членове на групата отслабват с 
ангажирането им с интересите на групата и психотерапевта. В 
Тавистокския подход към груповите отношения (школата на Бион) 
групата се разглежда като комплексно интерактивно-процесуално, 
групово-динамично поле, а не като комуникативна матрица. Идеята за 
неврозата и свързана с нея неавтентичност е запазена, но тя се 
наблюдава и третира на групово, надиндивидуално равнище като 
групова невроза и/или социална психопатология. 

Фактът че Фулкс и Бион използват и развиват концепцията за 
„групата-като-цяло” от сякаш диаметрално противоположни позиции 
създава богати възможности за съчетаване и взаимно допълване на 
двата подхода в практиката на груповия психотерапевт. Може да се 
каже, че Фулкс демонстрира как постиженията на индивидуалната 
психотерапия могат да се вградят в груповата психотерапия, а Бион 
демонстрира как груповата психотерапия може да използва 
постиженията на съвременната социална психология и психиатрия. И 
това е валидно, не само за груповата психотерапия, но и за груповата 
работа в различен социален контекст (образование, труд, социални и 
здравни грижи, политика). Специфичен риск, за който груповите 
психотерапевти следва да си даваме сметка на основата на 
предложената тук съпоставка между двата психодинамични подхода – 
групов анализ и групови отношения – е, че при груповия анализ са 
налице значително повече предпоставки за допускане на по-високо 
ниво на влияние на нарцистичните уклони на пациентите върху 
процеса и резултатите на терапията. Пациентите в груповия анализ 
често имат възможност да се чувстват специални фигури на фона на 
групата, на чиито индивидуални и уникални проблеми се отделя 
специално внимание в психотерапевтичния процес. В Тавистоксия 
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модел на психотерапия на „групата-като-цяло” е точно обратното - 
поривите на този индивидуален нарцистичен уклон на пациентите е 
естествено удържан от стила на водещия, който се ангажира предимно 
с „хоризонтални” интервенции и интерпретации. Методът създаден от 
Бион, приоритизирайки проблемите на „групата-като-цяло” и 
редуцирайки индивидуалните проблеми до общия проблем да си човек, 
т.е. част от човешката общност и обществото, директно се 
конфронтира с нарцистичните фантазии и желания на пациента да е 
специален за психотерапевта и за психотерапевтичната си група. Това 
превръща разбирането за „групата-като-цяло” в нейния Тавситокски 
вариант (по Бион) в изключително полезна концептуална и практи-
ческа рамка за групова и консултативна работа в организационен и 
социален, т.е. надтерапевтичен контекст. 

СЦЕНА ТРЕТА: 
С МОРЕНО СПОНТАННО ЗА СПОНТАННОСТТА 
НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА” 
Морено, създателят на психодрамата и един от пионерите на 

груповата психотерапия, умира в Ню Йорк през 1974 г., на 84-годишна 
възраст, отказвайки да се храни и пие течности след продължително 
боледуване. Епитафията, която той сам предлага за погребението си е 
„човекът, който внесе веселие в психотерапията“ (Blatner, 1988). Много е 
казвано и писано за това какво е психодрамата и как всъщност тя може да 
ни лекува и помага да се развиваме. От гледната точка на предложения от 
мен времепространствен, четиримерен екзистенциално-психодинамичен 
модел за разбиране и развитие на автентичността, психодрамата е едно 
от най-специалните интерсубективни пространства, в които на 
автентичността е отделена главната роля и „аванс-сцената” 
(Bradshaw, 1998; Holmes, 1992).  

Психодрамата може да се определи като преживелищна групова 
работа, в която хората пресътворяват в съавторство помежду си своя 
автентичен живот – реален или възможен. Тя може да се разглежда и 
като артистична психосоциалната практика, като интерсубектното 
човешко пространство за разбиране и развитие на автентичността чрез 
действени, драматични методи (каквото е играенето на роли не в 
театралното му, а в уникалното му - психодраматично, т.е. 
екзистенциално-психотерапевтично разбиране).  
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За нас опитващите се да разберат „Защо и как автентичността 
ни наистина е от значение?”, психодрамата е „театърът”, в който 
отношението към автентичността е в творческото действие на една 
наглед репетиционната сцена за един по-автентичен живот! В моя 
прочит точно в автобиографията си Морено, описвайки психодрамата, 
трикратно свързва именно идеята за автентичността с терапевтичната 
свръх-потентност на психодрамата, въпреки, че и той като Фройд и 
психодинамично-ориентираните групови психотерапевти никога не е 
стигнал до откритото използване на точно този термин, с който си 
служим ние тук и сега. 

За Морено, на първо място, спонтанността и креативността са 
двигателите на човешкия прогрес. Но какво друго е спонтанността - 
се питам, - ако не ситуативно-процесуална, „тук и сега“ автентичност 
на преживяванията, поведенията и взаимодействията ни.  

На второ място, Морено е убеден, че искреното приемане и 
взаимно споделяне са най-важните работни принципи в груповия 
живот. Но какво друго са те – питам се пак, - ако не интерактивна 
автентичност на хората в една група като сигурно интерсубектно 
пространство за автентичност, Сцена, на която човек може да вярва в 
добронамереността и непринудеността (автентичността) на 
партньорите си?  

И накрая, Морено е убеден и ни убеждава с наследството, което 
ни оставя, че само на основата на тези принципи групите могат да се 
превръщат в истински човешки общности (Blatner, 1988). Истински 
човешки общности ли? А защо да не кажем - пример за автентични 
човешки отношения? 

Спонтанността безапелационно е едно от централните понятия в 
класическата психодрама, което се използва както при представянето на 
общата концептуална рамка на психодраматичния метод, така и при 
разглеждането на спонтанноста като конкретен психотерапевтичен, 
корективно-трансформиращ фактор (Del Nuovo, Spielber, & Gillis, 1978; 
Hollander, 1981; Horwitz, 1945; Moreno, 1923; Wyatt, 1988; Kipper, 2005; 
2006). Самият термин „спонтанност“ произлиза от латинското „sponte“, 
което означава май нещо като „само по своя собствена воля“, т.е. 
непринудено (George & Brief, 1992). В социалната и организационната 
психология Кац, за който нямам сведения да се е занимавал с психодрама 
и психотерапия (Katz, 1964), използва термина спонтанност, за да опише 
една от трите най-важни за човека форми на поведение, които според 
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него са с решаващо важно значение за функционирането и развитието на 
индивида, групата и човешките организации и общности, за тяхната 
продуктивна, творческа дейност. Другите две са не по-малко свързани с 
автентичността и по-точно с интерактивната автентичност. Така топ-
триадата е спонтанност, привличане и задържането на хората в смислени 
за тях междуличностни, групови и социални ваимодействия, и 
пълноценното - т.е. зареждащо с усещане за надеждност и доверие в 
бъдещето на тези отношения , - изпълнение на ролите в интерсубектните 
системи на тези взаимодействия.  

В динамичната психология, в психодрамата и в живота, идеята 
за спонтанния човек се свързва с поне три психосоциални реалности – 
спонтанността на преживяванията, спонтанността на поведенията и 
спонтанността в общуването (във взаимоотношенията) на човека с 
другите, със света около себе си. При това спонтанността отразява 
способността да се функционира адекватно и ефективно „в текущия 
момент“, независимо дали говорим за спонтанното и точно осъзнаване 
на собствените си афективно наситени преживявания и чувства, 
тяхното спонтанно изразяване в индивидуалните ни поведения и/или в 
междуличностните и социалните ни взаимодействия. В психодрамата 
често се изтъква, че спонтанност е изборът да живееш в конкретния 
момент, „тук и сега“, което в нашия четиримерен, времепространствен 
модел е да си ситуативно-процесуално автентичен „тук и сега”.  

Като условие и фактор за ефективността на психотерапията 
спонтанността допринася за повишаване на откритостта и за намаляване 
на задръжките (инхибициите), и така усилва психичното благополучие на 
индивида (Moreno, 1946). Кипър (Kipper, 1967, 1986, 2000; 2005) 
нееднократно отбелязва, че в психодрамата около определението, 
разбирането на значението на спонтанността и на начините, по които тя 
се проявява има значителна степен на обърканост.  

Самият Морено (Moreno, 1923, 1941) първоначално предлага 
импровизацията с изпълнението на театрални роли като най-
експедитивния начин за изследване, отключване и разгръщане на 
спонтанността. По-късно, той сам (Moreno, 1946, p. 112) уточнява, че 
“спонтанността може да се проявява и когато човек мисли или когато 
чувства, когато си почива, и когато действа“. Осъзнаването, че 
спонтанността ни може и да е напълно скрита за външно наблюдение 
(интрапсихична спонтанност) от една страна прави разбирането на 
формите и начините, по които спонтанността се проявява, много по-
трудно, но и по-точно.  
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От друга, става ясно, че за да се описват спонтанните 
преживявания, действия и отношения „тук и сега“, ще са нужни по-
сложни психологически модели, операционализации и инструменти. 
Централната част от проблема е, че в психодрамата спонтанността се 
описва неясно като „вътрешна енергия“ (в речника на Морено), която 
не подлежи на трансформация и пряко наблюдение (Kipper, 1967; 
Moreno, 1953). Едно от вътрешните противоречия в психодра-
матичното мислене за спонтанността - според моите скромни 
наблюдения, - е дали спонтанноста е само ситуативно-процесуална 
проява на тази „жизнена енергия“ в текущия момент и процесуалното 
му разгръщане в конкретна последователност (верига) от ситуациия, 
или има и относително устойчива личностна диспозиция – 
предразположеност, нагласа да сме спонтанни, която позволява хората 
да се класифицират на основата на индивидуалните си различия по 
спонтанността си в живота въобще.  

Идеята за спонтанността като личностна диспозиция е ясно 
отстоявана от някои от последователите на Морено като Кипър. В 
подкрепа на подобно разбиране за спонтанността като личностна 
диспозиция Фокс цитира Морено(Fox, 1987, p. 42) да твърди, че 
“Спонтанността е готовността на индивида да реагира както е нужно“. 
По сведения от същия автор, Морено е смятал, че спонтанността 
задейства в една или друга степен удовлетворителна реакция на 
индивида, която той манифестира в ситуация с определена степен на 
новост, непознатост. За да се наблюдава, спонтанността се нуждае от 
конкретен носител – наблюдаеми поведения, изразявани чувства и 
вербална или невербална комуникация. Търсенето им в психодрамата 
премества вниманието от намирането на по-прецизна дефиниция на 
спонтанността към валидизирането на начини за регистриране на 
наблюдаемите в поведението и интеракциите прояви на спонтанността. 
Така психодрамата, за съжаление, остава с едно твърде общо и често 
дебатирано разбиране на спонтанността като „адекватна реакция в 
нова ситуация или нова реакция на вече позната ситуация“(Kipper, 
2005), върху което се изграждат впоследствие съществуващите в 
практиката системи за наблюдение и измерване на спонтанността.  

За съжаление, така без отговор – според мен, - остават много и 
важни въпроси, произтичащи от вземането под внимание на 
екзистенциално-психодинамичната теория за автентичността, като 
например: „Възможно ли е човек да е напълно спонтанен и в същото 
време квази-автентичен или дори напълно неавтентичен (престорен, 
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фалшив, неистински, лъжовен) в реакцията си?“, „Не е ли 
спонтанността само ситуативната ни автентичност (истинност), 
произтичаща от автономното действие на реалното ни Аз в познатите и 
новите ситуации и роли?“, „Ако спонтанността е характерна както за 
автентичните, така и за неавтентичните преживявания, поведения и 
отношения на човека, как при измерването на проявите им се прави 
разлика между тях и терапевтичните им последствия?“, „Ако съм 
много често спонтанна, но и неавтентична, какво означава това за 
диагностиката на диспозиционната ми спонтанност?“, „Има ли 
условия, при които въпреки, че имам автентична интрапсихична 
реакция на ситуацията, не мога спонтанно да я изразя в действията и 
общуването си с другите, т.е. възможно ли е да съм интрапсихично 
много спонтанна, но съвсем да не ми се отдава спонтанното поведение 
и взаимодействие с другите?“ и т.н. 

Психологическото разбиране за автентичността се нуждае от 
отговори на всички тези въпроси, породени до голяма степен и от 
нееднозначността и вътрешната противоречивост в психодраматичната 
концепция за спонтанноста. Така например, в психодраматичната 
литература липсата или ниското ниво на спонтанност се разглежда и 
като желателно, и като нежелателно състояние. Липсата на 
спонтанност е нежелателна защото е противоположното състояние на 
спонтанността. От друга страна, липсата или ниското равнище на 
спонтанност е желателно, защото „много рутинни, неспонтанни 
поведения са жизнено важни за ежедневното оцеляване“ (Kipper, 2005). 
Тези неспонтанни поведения изпълняват важни адаптивни функции, 
според Кипър. Нещата стават още по-неясни, ако вземем под внимание 
и формулировката на Морено (Moreno, 1946) за т. нар. „патологична 
спонтанност“, с което се обяснява развитието на психичните 
разстройства. Неизяснен остава и въпросът дали „патогенната 
спонтанност“ е противоположна на „нормалната спонтанност“ или е 
една крайна форма на квази-спонтанност или неспонтанност – т.е. 
ситуативно-процесуално наблюдавано състояние на неавтентичност.  

Според мен ще е по-лесно да се отговори на много от тези 
въпроси, ако в обяснението се въведе разбирането, че патогенна е само 
тази „спонтанност“, която извежда на преден план неавтентичните ни 
реакции, били те, компулсивни преживявания, поведения, движени от 
натрапени, макар и вътрешни (интроектни) мотиви, и ритуализирани до 
автоматичност интерактивни схеми за участие в междуличностните 
отношения. Но разбира се, това е трудно на психодраматична територия, 
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защото понятието автентичност до този момент не е едно от официално 
легитимираните понятия в теорията и практиката на психодрамата и в 
това е проблема й с прецизирането на разбирането на спонтанността.  

Не съм забравила, че Морено също така твърди, че не друго, а 
тревожността е обратното на спонтанността (Kipper, 2005). Но не е ли 
напълно естествено, обаче, именно тревожността да съпътства 
съпротивите, инхибициите и трудностите, които неавтентичността 
поставя на пътя на спонтанното споделяне на някои емоционално 
наситени и съкровени преживявания, мисли и отношения, идващи от 
дълбочината на автентичното Аз на човека? Всичко това ни дава 
основание да приемем, че основният проблем на психодрамата с 
централното й понятийно средство „спонтанност - креативност“ не е в 
това как да се наблюдава и измерва спонтанността в психодраматичната 
ситуация и в живота, а каква би могла да е концептуалната рамка, която 
намира отговор на тези и много други въпроси, касаещи пряко 
хипотезата, че спонтанността е основен терапевтичен фактор не само в 
психодрамата, но и във всяка смислена психотерапия.  

Според мен, за да се създаде такава концептуална рамка е нужно в 
психодраматичната теория за спонтанността да се въведе в официална 
употреба понятието автентичност. Но всъщност, това би означавало само 
едно – теорията за спонтанността да се интегрира в концептуалния модел 
за автентичността-неавтентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията в психодрамата и в живота на хората. Това е съвсем просто, 
ако се предприеме по-смело следното – спонтанността да се редефинира 
ясно само като ситуативно-процесуална автентичност, независимо дали 
става дума за интрапсихична спонтанност, спонтанност на поведението 
или интерактивна спонтанност (в отношенията с другите). 

Какво би означавала подобна нова – за психодрамата, а не за мен - 
дефиниция на спонтанността? На първо място, тя би ни позволила да 
определим точно за коя спонтанност всъщност твърдим, че е градивната 
(творческата) и терапевтичната сила в психотерапията, в психодрамата, а 
и в живота. Отговорът е същинската спонтанност или спонтанността, 
която свързва човека, ролите и ситуацията, в която се намира с неговите 
автентични преживявания, поведения и отношения с другите. В този 
смисъл, спонтанност е само автентичността ни „тук и сега“ и в самия 
процес на развитие на текущата конкретна ситуация.  

На второ място, „спонтанността“, която поражда квази-
автентичност или неавтентичност (фалш, престореност, лъжа) в този 
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модел не е спонтанност per se, а по-скоро компулсивно-обсесивна или 
импулсивна манифестация на защитното функциониране на „фалшивото 
Аз”, на „Егото“ в ролите и ситуациите на човека, което извежда на преден 
план „квази-спонтанно“ своите „пара-адаптивни“ или защитно-
компенсаторни - готови, ритуализирани, фиксирани или автоматизирани, 
съзнателни и несъзнателни реакции. Това ситуативно-процесуално 
проявление на психодинамиката на неавтентичността на Аза дава и по-
богати възможности за нов прочит на идеята на Морено за „патогенната 
спонтанност“ и има съвсем ясни определения в екзистенциално-
психодинамичната концепция за неуморното присъствие и усърдната 
работа на защитните механизми във всеки момент от живота ни.  

На трето място, става ясно, че в подобен разширен модел на 
спонтанността има и област, касаеща специфичната липса на спонтанност 
при затруднеността на човека да е автентичен в преживяванията, 
поведенията и отношенията си с другите. Високите нива на ситуативно-
процесуална неавтентичност (инхибициите, сковаността, блокажа) в този 
случай правят невъзможна както същинската спонтанност, така и „квази-
спонтанността“ на защитното функциониране, което обяснява защо е 
възможна липсата или силно инхибираната спонтанност на поведенческо 
и интерактивно ниво при толкова много хора – те просто са неавтентични 
и им е изключително трудно да са истински спонтанни, т.е. ситуативно-
процесуално автентични в преживяванията, действията и общуването си с 
другите.  

Разбира се, този нов модел касае не само ситуативно-
процесуалната автентичност, която определяме като действителната 
спонтанност на човека в неговата моментна, „тук и сега“ ситуация и 
процеса на нейното развитие във времето и пространството. Освен (а) 
ситуативно-процесуална, спонтанността ни може да е и (б) рефлексивно-
диспозиционна, т.е. личностна черта, обобщена нагласа, а в някои случаи 
достига и до проява в своето най-висше ниво – (в) нивото на спонтанните 
екзистенциални преживявания (като инсайта и преоткриването на 
смисълѝ на нещата в живота и света), спонтанните екзистенциални актове 
(например, саможертвата) и спонтанното заявяване на екзистенциалната 
ни позиция, на автентичността ни като самобитността на индиви-
дуалността ни в живота и света, но точно „тук и сега”.  

Директно следствие от приемането на този модел, е и 
отхвърлянето на допускането, че спонтанността има основно 
характеристиките на една относително устойчива диспозия на личността. 
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Личностно-диспозиционната автентичност е това, което отразява 
относително устойчивата склонност на човека към спонтанни 
преживявания, поведения и взаимодействия с другите. Това, което 
всъщност измерват инструментите, предложени от Кипър (Kipper, 2005; 
2006) e не спонтанността като личностна тенденция, а себеприписването 
на крос-ситуативна, често наблюдавана спонтанност.  

Спонтанността – според мен, - е само ситуативно-процесуална, но 
личностната, диспозиционната автентичност като многомерен 
психологически конструкт има в себе си и още един важен компонент 
останал незабелязан от факторните модели на автентичността на Кернис 
и Голдман, и Ууд и сътр. – устойчивата, свързана с интегрираната им в 
процесите на рефлексивно себеопознаване и самоопределение склонност, 
нагласа на автентичните личностти да са спонтанно себе си в конкретните 
„тук и сега“ ситуации.  

При това, както предвижда предложената екзистенциално-
психодинамичната концепция за разбирането и развитието на 
автентичността, този компонент в структурата на диспозиционната 
автентичност е със сложна вътрешна структура – можем да сме склонни 
да сме интрапсихично спонтанни, поведенчески спонтанни и 
интерактивно спонтанни. И са нужни много задълбочени изследвания, за 
да разберем в какви отношения са тези аспекти на рефлексивната 
автентичност на личността и каква е динамиката на отношенията им с 
интрапсихичната спонтанност, поведенческата спонтанност и 
интерактивната спонтанност във всяка конкретна ситуация и роля, във 
всяко „тук и сега“ на автентичността. В това е и невероятната възможност 
за разбиране и развитие на автентичността, която ни предоставя 
психодрамата като групова психотерапия и психосоциална практика. 

И само още един аргумент в подкрепа на току-що направеното 
предложение за нова дефиниция на спонтанността като ситуативно-
процесуална автентичност на преживяванията, поведенията и 
взаимодействията на човека. Той отново е свързан с разбирането на 
Морено за „патогенната спонтанност“. Тя просто следва да се разбира 
като ситуативно-процесуална квази-автентичност или неавтентичност, 
т.е. неавтентичност „тук и сега”. Като такава неавтентичността именно 
така и съществува, възпроизвежда се и се съхранява – като миг след миг, 
ситуация след ситуация, роля след роля компулсивна, вътрешно или 
външно натрапена или защитно-мотивирана неавтентичност на 
преживяванията, поведенията и взаимодействията ни.  
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Вземете под внимание само два илюстративни примера не от 
сцената на психодрамата, а от социодрамата в реалния живот на 
съвременното потребителско общество, в което сме тотално потопени – 
компулсивното пазаруване, в частност, и натрапчивото и фалшиво 
консуматорско самосъзнание, поведение и взаимодействие с другите, с 
природата и с човешката култура, най-общо. Как е възможно и кой 
съдейства да ни се случват всеки ден? Ами, като натрапена от рекламно-
маркетинговия натиск компулсивно-обсесивна ситуативно-процесуална 
форма на неавтентичност, в която хората са всичко друго, но не и 
спонтанно наистина себе си.  

Но това, разбира се, е отделна тема за цяла друга социо-драма. 

СЦЕНА ЧЕТВЪРТА: 
ВСИЧКИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ФАКТОРИ НА ГРУПОВАТА 
РАБОТА НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА” 
В контекста на груповата психотерапия, психодрамата и 

програмите за групов тренинг, процесите на човешки взаимодействия - 
работата в група, - осигурява уникални и икономични възможности 
участниците да придобият опит като членове на ориентирана към 
промяна и развитие общност, фокусирана върху съвместното решаване на 
проблеми и формирането на умения за справяне и комуникация, социална 
чувствителност, междуличностна емпатия и автентичност (Димитров & 
Матеева, 2012; 2012а; 2012б; 2012в; 2012г; Матеева, 2011а; 2012б).  

Всички форми на ефективна групова работа и групова 
психотерапия – независимо дали са построени върху концептуалната и 
методическа основа на психодрамата (Морено), груповия анализ (Фулкс) 
или груповите отношения (Бион), - отключват и поддържат на едно или 
друго ниво на дълбочина излагането на участниците на въздействието на 
система от трансформиращи (корективно-формиращи) и терапевтични 
фактори на груповата динамика, на груповите процеси (Матеева, 2012д; 
2012е; Матеева & Димитров, 2012д; 2012е; Corey, 2004). Систематичният 
анализ на огромната литература по темата, личният и професионален 
опит на автора - в психодрамата; във воденето на тренинг групи за 
мениджъри, консултанти, педагози и психолози; в групи за психотерапия; 
и в изграждането и развитието на работни екипи в организационен 
контекст, - й дават основание да открива доказателствата за „срещата” на 
психодраматичния и психодинамичния подходи към груповата работа и 
психотерапия именно на територията на отношението им към ключовите 
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трансформиращи и терапевтични фактори на груповата динамика 
(Матеева, 2012а; 2012в; 2012г; Матеева & Димитров, 2012б; 2012в; 2012д; 
Brown & Ryan, 2003; Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b; 2012c; Mateeva & 
Dimitrov, 2012d; Yalom & Leszez, 2005).  

Разбира се, наличието и въздействието на тези фактори в 
определена група силно варира. Някои от трасформиращите и 
терапевтични фактори на груповата динамика играят по-съществена роля 
на точно определен етап от развитието на групата и в зависимост от 
работните й задачи, тематичната и концептуалната й рамка, нейната 
структура, стила и компетентността на водещите. При това не всички 
участници в дадена конкретна група изпитват влиянието на групово-
динамичните ефекти на корективно-формиращата, терапевтична среда на 
групата по един и същ начин, и в една и съща степен. И въпреки 
огромната комплексност на всяка конкретна групово-динамична ситуация 
във всяка отделна група, изследванията и практиката в психодрамата, 
груповия анализа и груповите отношения разкриват, че корективно-
формиращите (терапевтичните) фактори имат както общи, така и 
специфични ефекти върху груповите процеси и промените на 
участниците (Dimitrov & Mateeva, 2012c; Kivlinghan & Holmes, 2004). 

Методологическото и технологично развитие на практиките за 
групова работа и групова психотерапия се нуждае от смислен 
оптимизационен модел за интеграция на ефектите, които имат 
трансформиращите (корективно-формиращи) фактори на 
психодраматичния и на психодинамичния подходи към груповата работа 
и психотерапия. Мястото на този модел е общата „сцена” на тези подходи 
– търсенето на възможности за нарастването на автентичността на 
преживяванията, поведението и отношенията на членовете и водещите на 
групата като непосредствен маркер за постигане на целите на групово-
динамичния процес (Матеева, 2011; 2012а; 2012б; 2012е; Goldman & 
Kernis, 2005; Harter, 2002; Kernis & Goldman, 2005; 2006; Lakey et al., 2008; 
Mateeva & Dimitrov, 2012a; Peterson & Seligman, 2004; Wood et al., 2008). 

Емпирично доказали ролята си в генезиса на благоприятни за 
промяната и развитието на автентичността на преживяванията, 
поведението и отношенията на членовете на групата са следните 
ключови трансформиращи и терапевтични фактори, откривани от 
авторитети като Ялом както в психодрамата (Морено), така и в груповия 
анализа (Фулкс) и груповите отношения (Бион)(Yalom & Leszez, 2005): 
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• универсалност;  
• вливане на надежда;  
• предаване и обмен на информация;  
• алтруизъм;  
• имитационно поведение;  
• групова сплотеност;  
• междуличностно(социално)учене;  
• формиране на социални умения;  
• реинтеграция на опита от първичните групи;  
• емоционален катарзис;  
• екзистенциален самоанализ и себерефлексия.  

Универсалността е трансформиращ групово-динамичен фактор 
свързан с осъзнаването от участниците в групата, че собствените им 
грижи и проблеми не са уникални и не представляват изключение, а са 
преживявани и от останалите членове на групата. Осмислянето на 
универсалността в груповия процес е резултат както на емоционалните, 
така и на когнитивните аспекти на груповите отношения в хода на 
груповата работа. Откривайки, че не е сам или странно различен, 
участникът в груповия процес преживява нарастваща увереност; снижава 
се тревожността му и тенденциите за песимистично потапяне в личната 
му проблемна ситуация. Заедно с това отслабват объркаността, 
съпротивите срещу промяната, страховете от новите идеи, модели на 
поведение и отношения, а на когнитивно ниво се наблюдава подем на 
самоуважението и преориентация към ефективни методи за учене и 
справяне с проблемите. Универсалността стимулира активното 
включване в груповия процес и споделянето на собствен опит, които са в 
основата на механизмите за преживелищно учене и дълбинна личностна 
промяна. В групата се установяват общи и споделени теми, проблеми и 
потребности, и се постига социална валидизация и фасилитация на 
ученето и промяната както на индивидуално, така и на междуличностно и 
системно („групата като едно цяло”) ниво. Преки индикатори за 
действието на този групово-динамичен терапевтичен фактор откриваме в 
споделените автентични преживявания, действия и в съдържанието на 
общуването на членовете на психодраматични и психодинамични групи, 
в които по специфичен начин се създава пространство за изразяване и 
себерефлексия върху универсалността: „..Научавайки, че не съм само аз с 
подобен проблем, усещам…, че не съм сам, че всички сме в една лодка…и 
ще намерим заедно решение”; „…Сега осъзнавам, че не съм по-зле от 
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останалите в групата…”; „…Разбирам и че на други в групата са им са 
случвали неща…лоши неща, хрумвали са им неприятни мисли, 
…изпитвали са болезнени емоции…както на мен самия…”; „…тук знам, 
че и останалите имат трудности и проблеми като моите собствени…, 
че и те са объркани, изплашени и страдат от тях…също като мен…”; 
„…да усещаш, че не си много по-различен от останалите в групата е 
като да се чувстваш сред близки,…по-разбиран и приеман – въпреки 
проблемите и…особеностите си, …ставаш част от едно цяло, което се 
вслушва и грижи за всеки от нас…”. 

Факторът вливане на надежда е друг действен терапевтичен 
фактор във всички форми на корективно-формираща, трансформираща 
групова работа в психодрамата, груповия анализа и груповите отношения 
(Snyder, 2002). Членовете на групата променят възприятията си за личната 
си ефикасност, мотивацията и уменията си да овладяват нови средства за 
решаване на проблемите и постигане на целитe си. В ранните етапи на 
груповия процес именно този фактор е с решаващо влияние за превенция 
на съпротивите, апатията и алиенацията. Взаимодействайки с другите в 
групата, всеки наблюдава не само собствения си напредък и успехи, но и 
постиженията на останалите в групата. Това укрепва увереността в 
трансформиращата и терапевтична ефективност на груповата работа и в 
собствената ефикасност в ученето и промяната (Bandura, 1977), и така 
усилва мотивацията за автентично присъствие и участие в груповия 
процес. Непосредствени индикатори за влиянието на този групово-
динамичен фактор са автентични реакции в сесиите за споделяне като 
следните, например: „…Гледайки как някои от хората в групата се 
справят все по-добре с проблемите си, изпитвам надежда, че и аз ще 
успея да намеря решение на моите…”; „…хубаво е да знаеш, че хора от 
групата са се справили вече с много от тревожещите и мен 
проблеми…”; „…обнадежден съм като гледам как другите в тази група 
решават проблеми, които са като моите собствени…”; 
„…подобренията при някои от хората в групата силно ме 
окуражават…за мен самия”; „…групата е помогнала на толкова от 
членовете си да преодолеят подобни на моите проблеми,…ще стане и 
при мен!...”. 

Интензивният иформационният и преживелищен обмен в 
групата е важен трансформиращ механизъм на груповата динамика с 
централна роля за психосоциалната, интрапсихичната и поведенческа 
промяна на участниците. Придобиването на нова информация и 
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споделянето на собствен, „жив” опит имат специална корективно-
формираща роля в ученето и промяната. От значение са не толкова 
дидактичните, абстрактни указания и размяната на съвети между 
участниците в груповия процес, колкото откритото, спонтанно и 
неоценъчно обсъждане на идеи, асоциации, предложения и собствен 
(минал и текущ) опит в групата, насочването на обмена от водещия и 
обратната връзка от другите членове на групата. Получаваните в групата 
преки и косвени пояснения и уточнения редуцират неопределеността, 
амбивалентноста и объркаността, стимулират осмислянето, разбирането и 
груповото обсъждане на новите факти и подходи; гарантират 
ангажирането с експериментирането на нови роли, решения, нагласи и 
поведенчески модели. И обратно, липсата на нова полезна информация и 
възможности за групова асимилация и рефлексия на информацията и 
опита пораждат тревожност, защитни съпротиви, вторично отчуждение и 
неавтентичност в груповите отношения. Индикативни за ролята на този 
терапевтичен фактор и в психодраматичния, и в психодинамичния 
подход са автентични преживявания като споделените: „…групата ми 
помога да разбирам и осмислям по-добре какво впечатление формирам с 
действията си у другите…’; „…водещият на групата ми дава 
възможност да разбера по-добре същността на проблема си, без да ме 
съветва и напътства,…просто създава условия всички да ме изслушват 
и споделят какво усещат и мислят за проблема ми…”; „…хората в 
групата ми дадоха ценни идеи за това как мога да постъпя…”; 
„…другите в групата споделиха опит, който ми е полезен в търсенето 
на отговор на моите въпроси…”; „…един от членовете на групата 
сподели как той е намерил решение на проблем, който е сходен с моята 
ситуация…”; „…съветите и мненията на хората от групата ми 
свършиха отлична работа в преодоляване на проблемите в общуването 
ми в моето „странно” семейство…”. 

Действеният алтруизъм и емпатията са свързани – както в 
психодрамата, така и в груповия анализ и груповите отночения, - с това, 
че групово-динамичната ситуация създава конкретни и реални 
възможности на членовете на групата да са полезни един на друг, да се 
подпомагат взамно и да си сътрудничат в съвместната си работа за учене 
и промяна. Членовете на групата разменят подкрепа и съвети, изграждат 
дух на алтруистично, емпатично и автентично присъствие в ситуацията 
на другите участници в груповия процес. Откриват, че алтруистичните 
действия в полза на партньорите, без да се очаква нещо в замяна, могат да 
са смислени и носят удовлетворение, откритост, взаимно доверие и 
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самоуважение. Получавайки спонтанно подкрепа от другите в групата, 
участниците осъзнават, че са значими и разбирани в групата, и че могат 
да разчитат на ресурсите и потенциала на другите в нея. Това силно 
въздейства върху преживяването за собствената им автономност, 
психосоциална и ролева ефикасност и гъвкавост (Kivlinghan & Holmes, 
2004). Това превръща групата в ефективна социална общност за 
съвместно учене и промяна. Наблюдават се автентични преживявания, 
поведения и отношения като споделените в груповата рефлексия върху 
съвместната работа: „…помагайки на другите в групата да решават 
проблемите си, се изпълвам със самоуважение, имам усещането, че съм 
полезен, нужен и компетентен…”; „…понякога най-важното е да 
поставиш чувствата и нуждите на другите преди своите…оказва се, че 
и те – другите в групата, - желаят и могат да правят така, отнасяйки 
се внимателно и загрижено към собствените ми емоции, потребности и 
терзания…”; „…да забравиш за себе си, опитвайки се да помогнеш на 
някой друг от групата, е много полезно в ситуациите, в които разчиташ 
на подкрепа и самия ти…”; „…в тази група всяка среща ми помага като 
ми напомня колко е важно да дадеш нещо от себе си на другите, с които 
живееш…”; „…когато успея да помогна на някой от другите хора в 
нашата група, се чувствам наистина значим и полезен, а и колко е 
приятно да чуеш искрено „благодаря ти!” от друг човек…”. 

На тази основа в действие влиза още един мощен терапевтичен 
фактор на груповата динамика – осмислянето на и грижата за 
груповата сплотеност. Изграждането на атмосфера на сигурност, 
доверие, топлина, взаимна емпатия, споделено разбиране и 
принадлежност в групата е с основен принос за успеха на груповия 
процес и в психодраматичния, и в психодинамичния подход. Груповата 
сплотеност е функция на отношенията на всеки от участниците с водещия 
и с останалите членове на групата, с групата като едно развиващо се 
динамично цяло. Груповата сплотеност има множество измерения – 
взаимно привличане, съзидателен групов климат, емоционално 
сближаване, изграждане на работен съюз. Като комбинация от сили, 
които привличат и задържат заедно членовете на групата, груповата 
сплотеност им позволява да изпитват автентична солидарност и 
принадлежност, споделена значимост и отговорност за всеки в групата и 
за групата като едно цяло.  

В този смисъл, груповата сплотеност е предпоставка и за 
отключването на действието и на допълнителни корективно-формиращи, 
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трансформиращи фактори на груповата динамика като автентичното 
формулиране на и ангажиране с работните задачи на групата и 
развитието на груповата идентичност („ние”-преживяването за 
идентификация с групата). Групите с висока сплотеност постигат по-
високи и по-устойчиви резултати в ученето и промяната на членовете си. 
В тях е значително по-развита себерефлексията и автентичността на 
съвместния анализ на преживяванията, поведенията и отношенията на 
участниците в груповата работа. Взаимното приемане, емпатията и 
уважението споделено в груповите отношения усилват самочувствието и 
готовността за промяна: „…страхотно е да усещаш, че принадлежиш 
към грижовна и приемаща те такъв какъвто си общност…”; 
„…групата ми осигурява възможност да съм в близък и открит,…в 
истински човешки контакт с други хора…”; „…когато разкривам 
тревожещите ме чувства и мисли, групата ме приема и разбира…”; 
„…в групата никога не се чувствам сам и отхвърлен…”; „…да си част 
от група, която те разбира и приема е всичко, от което имам нужда…”.  

Имитационното поведение и междуличностното учене са други 
два мощни терапевтични фактори на груповата динамика – както в 
психодраматичната, така и в психодинамичната модалност на 
терапевтична работа в група. Членовете на групата учат като наблюдават 
и слушат не само водещия, но и като взаимно се наблюдават, отразяват, 
имитират, допълват и идентифицират един с друг. Това им позволява да 
усвояват по-ефективни стратегии за справяне, да тренират нови умения и 
роли, и да експериментират с тях в сигурното времепространство на 
групата като източник на модели за справяне, промяна и развитие. Ролята 
на междуличностното и социалното учене в групата е централна на 
споделената от психодрамата, груповия анализ и груповите отношения 
„сцена” на автентичността на преживяванията, поведението и 
отношенията на участниците в нея. Те често споделят: „…в групата 
разбрах как всъщност въздействам на другите хора…”; „…другите в 
групата честно ми казват какво мислят за мен и моето поведение…”; 
„…хората от нашата група винаги ми казват кои от навиците и 
поведенията ми ги дразнят и объркват…”; „…групата ми показа, че 
когато не казвам какво чувствам и мисля това е объркаващо и дразнещо 
за останалите…”; „…опитвайки се да съм като другите в групата, 
които се справят по-добре от мен ми помогна да открия, че не съм по-
зле от тях…”; „…когато другите в групата споделят смущаващи неща 
от живота и преживяванията си, аз по-спокойно се решавам да разкрия 
какво ме измъчва…’; „…опитвам се да правя някои неща както ги прави 
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един друг член на групата, който се справя според мен отлично…”; 
„…възхищавам му се и честно си признавам – имитирам често водещия 
на нашата група…”; „…в групата намерих хора, които са ми добър 
пример за действие в моята сложна ситуация…”. 

Формирането на социални умения и усвояването, 
експериментирането и упражняването на нови роли в ролевата 
динамика и игра на групата като трансформиращи и терапевтични 
фактори на груповата динамика спомагат за ученето и промяната на 
афективно и поведенческо ниво, и за изграждането на по-ефективна 
представа за трасфера на придобивките от груповия процес в реалния 
живот на участниците в групата. Влиянието на този клъстър от 
терапевтични фактори в работата на груповите терапевти с 
психодраматична и психодинамична ориентация е пряко възприемано и 
отразявано във все по-автентичните преживявания споделяни от 
членовете на групата: „…общуването в групата ми дава възможност да 
подобря уменията си да се разбирам с другите – както в групата, така и 
извън нея…”; „…работата ми в групата ме направи по-способен да се 
доверявам на другите хора…”; „…сега съм много по-наясно как мога да 
изграждам и поддържам трайни и пълноценни отношения с различни от 
мен хора…”; „…в групата непрекъснато си показваме как можем да 
подходим към ситуации, в които не е ясно предварително как биха 
постъпили другите хора….”; „…един от членовете на групата работи 
заедно с мен за намиране на решение на моите проблеми…”.  

Ефективната психодраматична и психодинамична групова работа 
позволява на участниците да се ангажират с корективна реинтеграция 
на по-ранния си групов и социален опит в първичните им групи - 
семейството, предишните работни групи и социални общности. Този 
терапевтичен фактор на груповата работа е с решаващо значение за 
нарастване на автентичността в преживяванията, поведенията и 
отношенията на членовете на групата, за които миналия опит е болезнен, 
травматичен и наситен с амбивалентност, интроектни рестрикции, 
зависимости, контра-зависимости, преносни импулси и задръжки: 
„…участието ми в тази група в известен смисъл ми отворя – сесия след 
сесия, - очите за това какво всъщност ми се е случвало в семейството, 
от което произлизам..”; „…не знам точно как, но групата ми помогна да 
разбера откъде точно идват много от задръжките и страховете ми…в 
отношенията ми с моите родители и с по-големия ми брат…”; „…тук 
много неща ми напомнят за семейството, за което съм жадувала през 
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целия си живот….с много любов и взаимно разбиране, каквито никога не 
съм имала в истинското си семейство…”; „…в групата разбрах как 
предишната ми работа ме е деформирала и наранила…и как аз съм 
наранявала хората в ролята, която съм имала в работата си”; „…тази 
група е нещо като семейство за мен – някои са като родителите ми, 
други – като мои роднини,… но тук, общувайки с тях аз разбрах по-добре 
истинското си семейство…”.  

Груповата динамика има и още един безспорен трансформиращ и 
терапевтичен фактор, който - както практикуващите психотерапия в 
психодрамата, така и в груповия анализ, и в груповите отношения, - 
познават и ценят. Става дума за катарзиса или корективното, 
пречистващо и освобождаващо емоционално преживяване, автентичното 
изразяване и отиграване в групата на собствените чувства и желания, 
както и споделеното осмисляне на прозренията и отношенията свързани с 
тяхната реалност на сцената на груповото пространство. Някои от 
индикаторите за влиянието му включват на езика на участниците в 
груповия живот на „сцената” на автентичността следните прозрения и 
интерпретации: „…групата е място, в което свободно мога да изкажа и 
изразя всичко, което ме тревожи и измъчва…”; „…чудесно е да можеш 
да изразиш открито пред останалите в групата всички неприятни и 
приятни емоции, които те вълнуват…”; „…водещата на нашата група 
създава всички условия свободно да й покажем какво мислим и чувстваме 
за нея…и най-неприятните неща, разбира се…”; „…в групата се научих 
как по-добре, по-непресторено да изразявам своите истински 
чувства…”; „…тук – в групата, - имам възможност и…желание да 
разказвам за нещата, които ме тревожат, вместо да ги затаявам и 
потискам дълбоко в себе си…”.  

Груповата динамика създава и рефлексивно пространство за 
пълноценен екзистенциален самоанализ в групов контекст – 
трансформиращ живота фактор, чрез който конкретните процеси и 
отношения в групата интегрират темите за собствената аз-идентичност, 
себеразбирането и себерефлексията, които са основни „действащи лица” 
на „сцената” на автентичността. На нейна времепространствена 
територия групата среща участниците с отговорността им за осъзнаването 
и преосмислянето на собствените им екзистенциални ограничения и 
избори, житейските трудности и превратности: „…общуването ми с 
другите в тази група ме научи, че живота понякога е много 
несправедлив…”; „…научих, че няма как да се избегнат някои болки и 
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страдания в живота, но е важно какъв смисъл намираш в това да ги 
преживееш…”; „…стана ми ясно, че независимо колко близки 
отношения имам с другите, аз все пак съм изправена сама - лице в лице, - 
със живота си – такъв какъвто е в действителност…”; „…с помощта 
на групата застанах челно срещу нерешените проблеми в живота си и 
така се научих да живея по-честно и естествено…без глупави 
тривиалности, фалш, пози и комформизъм…”; „…сега – в края на 
работата ни в тази група, - съм наясно, че аз нося пълната отговорност 
за начина, по който живея…и за изборите, които правя….със или без 
подкрепата на околните…”; „…групата е много подходящо място да 
осъзнаеш защо мислиш, чувстваш и действаш по начини, които нямат 
нищо общо с истинските ти чувства, идеи и ценности….и защо това е в 
основата на проблемите ти…”. 

Най-общо казано, оптимизацията на груповата работа в 
психотерапевтичен, тренинг, организационен и социален контекст е 
комплексна задача на приложната социална психология както я мислят 
практикуват професионалистите в психодрамата (Морено), груповия 
анализ (Фулкс) и груповите отношения (Бион). За решаването й е 
необходимо създаването и прилагането на евристични концептуални 
модели и конкретни операционализации на понятийния апарат, с който 
се описва влиянието на корективно-формиращите (трансформиращите 
и терапевтичните) фактори и условия на групово-динамичната среда 
върху функционирането, промяната и развитието на участниците в 
различни групи.  

На основата на емпиричните изследвания и наблюденията в 
практиката на групите за тренинг, психотерапия и екипна работа в 
реалните организации и общности, с които съм работила имам известни 
емпирични основания да твърдя, че в центъра на този интегриран модел 
може да бъде поставена насочеността на психодраматичната и 
психодинамична групова работа към разкриването и стимулирането на 
автентичността на преживяванията, поведението и отношенията на 
членовете на групата, разглеждана като многомерен и многопластов 
психологически конструкт (Матеева, 2012а; Kernis & Goldman, 2005; 
2006; Harter, 2002; Wood et al., 2008).  

Груповите процеси в психодрамата, груповия анализ и груповите 
отношения имат доказани общи и специфични влияния върху 
автентичността във всичките й измерения – себеосъзнаване и 
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идентификация със себе си; обективно, освободено от изкривяващи 
влияния от външната среда и от психодинамиката на защитните 
механизми на Аза и групата възприемане и обработване на информацията 
за себе си; автентично поведение; автентични междуличностни 
отношения; осъзнаване и преодоляване на себеотчуждението; 
изграждането на автономен начин на живот и стил на спонтанно и 
креативно себеизразяване. Като основен предиктор на зрялото 
психосоциално функциониране, субективното благополучие и 
психичното здраве, автентичността и промените в нейните ситуативно-
процесуални, личностно-диспозиционни и екзистенциални проявления в 
интрапсихичен, поведенчески и междуличностен план са валидни и 
чувствителни маркери за ефективността на груповите процеси както в 
психодраматичен, така и в психодинамичен терапевтичен контекст 
(Димитров & Матеева, 2012а; 2012б; Sheldon et al., 1997). Това открива 
хоризонти за провеждането в бъдеще на системни анализи и приложения 
на финните механизми, чрез които терапевтичните фактори и условия на 
груповата динамика, отключвани в психодраматичната и 
психодинамичната групова работа и групова психотерапия влияят върху 
автентичността на хората, които им се доверяват. А на тяхна основа и за 
конструирането на нови, интегрални програми за целенасочено 
опосредстване на тези ефекти с оглед повишаване на ефективността на 
груповата работа във всички сфери на груповата психотерапия, в 
частност, и на приложната социална психология, организационната и 
консултативната психология, като цяло. 

Наличието на конкретни доказателства за общите и специфични, 
самостоятелни и съвкупни ефекти на трансформиращите и терапевтични 
фактори на груповата динамика в психодрамата, груповия анализ и 
груповите отношения ще позволи да се осъществяват и все по-
целенасочени, по-компетентни и по-ефективни и етични психологически 
интервенции във всички форми на групова работа, организационен и 
социален живот. 
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СЦЕНА ПЕТА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА:  
МОЯТА СРЕЩА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА 
ПСИХОДРАМАТА, ГРУПОВИЯ АНАЛИЗ И ГРУПОВИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА „СЦЕНАТА” НА АВТЕНТИЧНОСТТА 
Една от основните разлики между психодраматичния и 

психодинамичния подходи касае проблема „детерминизъм или 
спонтанност-креативност”. В традициите на психоаналитичната 
доктрина, от които произлизат в една или друга степен и двата основни 
психодинамични подходи към груповата психотерапия – груповия анализ 
(Фулкс) и груповите отношения (Бион) – принципът на психичния 
свръхдетерминизъм заема централно място (Freud, 1974 (Freud 1915-16 
p. 27-28)). В психиката, както и въобще в природата, нищо не става 
случайно. Всяко психично събитие е детерминирано от другите, които го 
предхождат... и всичко в психичния живот на човека е взаимносвързано и 
взаимнообусловено, твърди Фройд в интерпретацията на Бренер (Brenner, 
1955; p. 12]. Около този принцип се изграждат както техниките на 
индивидуалния анализ, така и много от постулатите на груповия анализ 
на Фулкс и на груповите отношения на Бион – например, при изследване 
на феноменологията и динамиката на преноса/контра-преноса, сънищата 
и груповите неврози в динамичната групова психотерапия. Без 
придържане към тезата за психичния детерминизъм, например, в 
динамичната групова психотерапия не би могло да се приписва значение 
на специфичните „смущения” и „инциденти” в груповата динамика на 
терапевтичните групи, нито да се дават смислени интерпретации на 
психодинамичните и групово-динамични симптоми, наблюдавани в тях 
(Bion, 1961; Foulkes, 1990).  

Морено, обаче, има за своя водеща концепция доктрината за 
спонтанността и креативността (Moreno, 1953; 1980). Спонтанността се 
разглежда от него като несъхраняема форма на енергия, която се усвоява 
и изразходва незабавно в текущия момент, „тук и сега”. Така дори самото 
„загряване” в психодрамата се определя като „оперативен израз на 
спонтанността” (Погледнете, например: “Who shall survive?”) (Moreno, 
1953, p.42). Казано по друг начин, спонтанността е моментната, 
ситуативно-процесуална свобода (автентичност) на човека да прави нови 
избори и да се освободи, т.е. да отключи креативността си в търсене и 
създаване на нови решения на проблемите си. Морено описва 
креативността като нещо, което съществува навсякъде, но се нуждае от 
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спонтанността като катализатор, за да се актуализира и изрази. Вселената 
– твърди той – е безкрайна креативност и нейната най-видима дефиниция 
е детето. Вселената на човека е изпълнена с продукти на 
взаимодействието между креативността и спонтанността му – зачеването, 
раждането и отглеждането на бебета, новите произведения на изкуството, 
техническите изобретения и възникването на нови социални институции. 
Без спонтанността, креативността е лишена от жизненост; без 
креативността, спонтанността е напразна и безплодна. Спонтанността 
като ситуативно-процесуална автентичност действа само в настоящето -
”тук и сега”, - и така непрекъснато тласка човека към намиране на 
адекватни реакции на новите ситуации или на нови отговори на познатите 
ситуации. Според Морено и психодрама-терапевтите голяма част от 
психопатологията и социопатологията може да се припише именно на 
недостатъчното развитие или прекомерното подтискане на 
спонтанността. Ето защо тренирането й е най-важната практика за 
психотерапевта – „тревожността е резултат от „загубата” на спонтанност” 
[Moreno, 1980, pp. 11-14].  

Концепцията за биологично детерминираната жизнена 
енергия или либидото е една от фундаменталните психодинамични 
обяснителни схеми. Тази жизнена енергия се демонстрира още от самото 
раждане на индивида и се изразява чрез психосексуалните потребности на 
индивида, които намираме в различни форми както в индивидуалното 
развитие, така и в междуличностните и груповите отношения на човека. 
Повечето психодинамично ориентирани психотерапевти я разглеждат 
като относително константна, аналогична на физичната енергия. За 
Морено и в психодрамата, обаче, това допускане е изцяло неприемливо: 
„В подобна затворена психодинамична или социодинамична система 
няма място за спонтанността. Ако енергията на либидото трябва да остава 
постоянна, то социално-психологическия детерминизъм е абсолютен” 
(Moreno, 1987; p.16). За Морено и психодрамата човек е преди всичко 
активен, действащ и самоопределящ се „актьор”, който е 
екзистенциално-психодинамично свободен „протагонист” в определените 
от битието му в света граници да прави множество свои собствени избори 
и да се свързва отговорно със света и другите хора, споделяйки с тях 
креативността си. Динамичната групова психотерапия (груповия анализ и 
груповите отношения) преминала и през дестилация на концептуалните 
си модели през филтрите на „теорията на обектните отношения” - още в 
средата на XX-ти век, - споделя с Морено отказа си от ортодоксалната 
теория на Фройд за нагоните и либидото. Интерперсоналният подход на 
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Фулкс (груповия анализ) и социално-психологическия подход на Бион 
(груповите отношения) са по-скоро в съзвучие с психодраматичното 
разбиране за екзистенциалната свобода, отговорност и креативност на 
човека в социума (Bion, 1961; Foulkes, 1965; 1990), отколкото с 
класическата теория за инстинктите на Фройд. 

Съгласно психодинамичните модели за психичната организация 
тревожността и психоневротичните симптоми са резултат от 
несъзнавани конфликти между Едиповите импулси идващи от „То” и 
„Аз”-а. Тревожността е реакция на заплахите за Аза, а симптомите са 
защитни компромиси между „То” и „Аз”, отразяващи изтласкването на 
съдържанието на неприемливите желания и преживявания от съзнанието 
на цената на психодинамичното изразходване на психичната енергия за 
интрапсихична, групова или социална защита на Аз-а. „Ползата” е 
свободата от екзистенциалната (нормалната) и невротичната тревожност, 
която би породило осъзнаването на конфликтите. Този психодинамичен 
процес на защита може да се осъществи в интрапсихичен, групово-
динамичен и социален план по множество начини благодарения на 
огромния репертоар от психични, групови и социални защитни 
механизми и тактики (Freud, 1974; Greenson, 1967). При нужда от 
допълнителна енергия за защитно неутрализиране на конфликтите често 
се наблюдава повече или по-малко сериозно „свиване на Аз-а”. Така 
неврозата може да възникне и в най-зрелите години на човека – 
например, когато конфликтите в интимните, груповите и социалните 
отношения събудят Едиповите му, инфантилни конфликти. Азът(Егото) 
има функциите на психична инстанция отговорна за психосоциалната 
адаптация към реалността в това число и чрез защитната неутрализация 
на неприемливите импулси и трансформацията на енергията им за 
нормалното си функциониране. Морено отхвърля базираните на 
биологизаторски редукции обяснения на личността и нейния 
емоционален живот. Неговата гледна точка е изначално екзистенциална и 
социална. За него в груповата и социалната среда хората се различават по 
степента на свобода да са креативни, отговорни и спонтанни, което се 
проявява най-ярко в човешките и обществените отношения (Holmes, 
1992; Moreno, 1980; 1987).  

Вместо теория за интрапсихичната организация и структурата на 
личността, Морено предлага своята теория за ролите и тяхната 
динамика. Ролята е „формата (модалността) на функциониране, която 
човек приема в определен момент, за да отговори на конкретната 
ситуация, в която той взаимодейства с другите и света” (Moreno, 1987, 
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p.62). Според Морено има три типа роли, изразяващи физиологичните, 
психичните и социалните измерения на Аза. Той ги определя като 
психосоматични, психодраматични и социални роли като всяка от тях 
има когнитивни, емоционални и поведенчески компоненти и 
задължително поне две страни („Няма бебе без майка!” - казва Уиникът 
(Fairbairn, 1963). Миналият опит на индивида и културата изграждат 
всяка роля, която има своите лични и колективни аспекти. „Функцията 
на ролята е да навлезе в несъзнаваното на индивида от страната на 
социалната действителност и да внесе форма и ред в него” (Moreno, 
1987; p.63). Така обществото и културата незабележимо повлияват и 
най-дълбинните интрапсихични нива на функциониране и развитие на 
индивидуалността. Според Морено изобилието на роли и гъвкавостта, 
спонтанността и креативността в изпълнението им е това, което ни 
прави и по-зрели и по-свободни, по-творчески, а и по-здрави 
психосоциално индивидуалности. Ролите, които не можем да изразим 
адекватно в живота си оказват натиск върху вече изпълняваните от нас 
роли и това поражда екзистенциална тревожност, несигурност и 
амбивалентност. Усвояването на нови, изразяването на латентните и 
подготовката за бъдещите роли е важна част от психодрамата и 
психотерапията – индивидуална, групова, социална, - основаваща се на 
принципите на психодрамата. Задачата на клиничния анализ на ролите и 
на клиничните ролеви игри в психодрамата и динамичната груповата 
психотерапия е да се осъзнаят и осмислят несъзнаваните процеси 
водещи до формирането, подтискането или изчезването на ролите – 
били те функционални или дисфункционални (Clayton, 1994).  

Класическата психоаналитична теория е тясно фокусирана върху 
индивида. Психичната система е описвана като относително затворена в 
себе си - единна и постоянна, търсеща енергиен хомеостазис организация 
(„психичен апарат” по думите на Фройд). А дефицитите и 
функционалните смущения в тази организация се интерпретират 
психодинамично като фактори и критерии за психично разстройство 
(дисфункционална дезорганизация). Груповият анализ (школата на 
Фулкс) и груповите отношения (школата на Бион и Тавистокския метод 
за групова работа – например, Лестърските конференциии за групови 
отношения) (Brown,1985) – както вече отбелязах по-рано в друг свой 
текст (Матеева, 2014а) се приближават в значителна степен до една по-
интерперсонална, социално-психологическа и екзистенциално-
психодина-мична линия на концептуална и практическа ориентация, 
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която ги сближава естествено с психодраматичните разбирания за 
груповата психотерапия на Морено.  

Цел на психотерапията е не само да се постигне инсайт за 
несъзнаваните части на интрапсихичните конфликти, но и да се реализира 
интерактивно-процесуален анализ и емоционално-наситена 
трансформация на трансферентната и ролевата динамика на 
междуличностните и групови процеси в терапевтичната среда на групата 
в името на една подобрена или новооткрита автентичност в 
преживяванията, поведенията (действията) и отношенията на 
участниците в групата.  

Всичко това определено сближава и среща на сцената на 
търсенето на автентичност динамичната групова психотерапия и 
психодрамата, която е вдъхновена от екзистенциално-психодинамичните 
модели за човека (Киркегор, Бергсон, Бубер) (Holmes, 1992). Така както в 
психодрамата (Морено), така и в груповия анализ(Фулкс) и груповите 
отношения (Бион), фокусът се пренася върху автентичните 
междуличностни (групови) отношения и психодинамиката на груповите 
процеси, върху случващото се „тук и сега” и върху множествеността и 
развитието на ролите на индивидите в средата на груповата работа и 
груповата психотерапия. Индивидът се разглежда като изменчив, 
променящ се и полицентричен. Интрапсихичната му самоорганизация е 
функция от спонтанността му в актуалната групова ситуация, динамиката 
на която има огромен потенциал за иницииране и осъществяване на 
личностна промяна, в това число и на терапевтична трансформация чрез 
постигане на една по-реална и по-действена ситуативно-процесуална 
автентичност (спонтанност) на преживяванията, поведенията и 
взаимодействията на хората в групата и обогатяване на техния социален 
репертоар от креативни роли и екзистенциални избори (Blatner, 1988; 
Bradshaw, 1998; Bustos, 1994; Kellermann, 1992).  

Това, което сближава още повече и прави съвместими 
концепциите и методите на психодрамата, груповия анализ и груповите 
отношения е отдалечаването им от класическата психоаналитична теория 
и практика, и насочването им към системно-психодинамичното и гещалт-
психологическо изследване на груповата динамика и на действащите в 
нея трансформиращи (корективно-формиращи) и терапевтични фактори. 
Както в психодрамата(Морено), така и в груповия анализ(Фулкс) и 
груповите отношения(Бион) е невъзможно да се игнорира уникалността 
на отделните индивиди в психотерапевтичната група (общност). В 
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действителност, и трите подхода насочват терапевтичния процес по свой 
специфичен начин и с различни техники към една и съща цел – да се 
постигне освобождаване и еманципация на индивидуалността на човека 
като в същото време се укрепят неговите собствени граници, маркиращи 
уникалната му психосоциална идентичност. На основата на общата си 
надиндивидуална, интерперсонална ориентация към интерактивно-
процесуалния анализ на груповата динамика в психотерапевтичната 
ситуация и трите подхода стават не просто близки и съвместими в 
практиката на груповия психотерапевт, но и полифонично допълващи се 
както на концептуално, така и на методическо, техническо ниво. Те 
разглеждат и описват случващото се в една и съща психотерапевтична 
група от различни ъгли, за да изградят едно интегрирано и многомерно 
интерактивно-процесуално разбиране на груповите процеси и промените 
в средата на груповата психотерапия, оставайки обаче на една и съща 
сцена – сцената на спонтанността и автентичността на случващото се в 
груповия живот (Holmes, 1992; Pines, 1985). 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА КУЛМИНАЦИЯ  
В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СЦЕНА: 
РОЛЯТА И ЖИВОТЪТ НА ЕДИН  
„АВТЕНТИЧЕН ГРУПОВ ПСИХОТЕРАПЕВТ” 

Специфично предизвикателство в съчетаването и взаимното 
допълване на психодрамата, груповия анализ и груповите отношения е 
разбирането им за ролята на груповия психотерапевт. Ако в 
интерсубектното пространство на индивидуалната психоанализа 
идеалната позиция на психотерапевта е да бъде „празен екран”, върху 
който пациента да проектира своите трансферентни фантазии и 
съпротиви в среда, в която терапевта се придържа стриктно към 
принципи като неутралността, внимателното съблюдаване на външните 
рамки на аналитичния процес и отказа да се удовлетворяват 
инфантилните потребности и желания на пациента, то в психодрамата 
(Морено), груповия анализ(Фулкс) и груповите отношения(Бион) стилът 
и присъствието на психотерапевта в групата са много по-различни. 
Задачата на терапевта е не само да разбира несъзнаваните аспекти от 
комуникацията и поведението на пациентите в групата, за да може с 
интерпретации и други интервенции „вертикално” да им помогне да 
постигат инсайти (Bion, 1961; Blatner, 1988). Именно Морено подчертава, 
че в срещата между двама души или в средата на психотерапевтичната 
група централно място в поведението на психотерапевта има 
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способността му за автентично, спонтанно и неподправено реципрочно 
присъствие и свързване („теле”) в групата, което да му дава свободата да 
е е самия себе си, да е прозрачен, а така и да служи на групата като реален 
модел. В психодрамата психотерапевтът заема една много активна 
позиция, поемайки отговорността да продуцира психодрама, която е 
смислена за протагониста и за групата като цяло. Това винаги е една 
сложна задача в една много комплексна групово-динамична ситуация, 
която изисква психотерапевта да разчита на собствената си спонтанност 
(ситуативно-процесуална автентичност) и креативност, съчетавайки 
отговорностите на продуцент, терапевт, аналитик и лидер на 
психотерапевтичната общност.  

Както в психодрамата, така и в груповия анализ и груповите 
отношения се признава ролята на трансферентната и ролевата 
психодинамика в групата. Психотерапевтът винаги повлиява това, 
което се случва в психотерапевтичната група, дори когато само я 
наблюдава. И трите школи в груповата психотерапия категорично се 
отдалечават от идеята за „празния екран” на психоаналитика, изследвайки 
интерактивно-процесуалнатата матрица на многопосочния, многопластов 
и в голямата си част несъзнаван комуникативен, ролеви и емоционален 
обмен в психотерапевтичната група (Greenson, 1967). Те по същество 
препоръчват на психотерапевта един стил на автентично присъствие в 
групата, насочен към максимизиране на градивните, работни групови 
отношения чрез откритост, емпатия и споделена креативност (Kellermann, 
1992; p.108). В организацията на работната среда, в която се осъществява 
груповата работа в трите школи – психодрамата, груповия анализ и 
груповите отношения – също се откриват повече сходства, отколкото 
различия (Clayton, 1982; Langs, 1992; Williams, 1989). От 
психодраматична гледна точка, сцената за психодрама може да бъде 
разположена където реално са пациентите – включително в домовете и на 
работните им места, ако е необходимо. По същество, обаче, груповата 
психотерапия се нуждае само от едно „достатъчно добро” групово 
пространство. 

Работата с трансферентната динамика е реалност и в трите 
направления на групова психотерапия, които разглеждаме. Понятията 
„пренос”, „контра-пренос” и „теле” често се използват от представителите 
им във връзка с ирационалните чувства и нагласи на пациентите към 
терапевта и между членовете на психотерапевтичната група, възникваща 
на всички етапи от психотерапевтичния процес (Foulkes, 1990; Freud, 
1974; Harrison, 2000; Luhrmann, 2000; Marineau, 1989). Не е рядкост, 
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например, групови аналитици да говорят за разликата между „пренос” и 
„теле”, използвайки оригиналната концепция, която Морено развива на 
базата на своята социометрична работа. „Теле” е процесът на взаимно 
привличане-отблъскване на хората, специфичния емоционален поток, от 
който се състоят отношенията на реципрочна емпатия в човешките, 
интерсубектни („Аз”-„Ти”) взаимодействия (Moreno, 1980; p.25; Holmes, 
1992; Kellermann, 1992, за разлика от трансферентните („Аз”-„То”) 
процеси, в които на другия се гледа по-скоро като на обект, отколкото на 
друг субект в отношенията. Морено разглежда преноса именно като 
разстроено „теле”. Съвременните представители на психодрамата, 
подобно на представителите на школата на груповия анализ и школата на 
груповите отношения споделят в една или друга степен и разбирането за 
това, че работата с преносите, които се наблюдават между членовете на 
психотерапевтичната група и между тях и психотерапевта е с централно 
значение за хода и резултатите на терапевтичния процес. Тяхното 
изследване, включително с методи като психодраматичната размяна на 
ролите, групово-аналитичното изследване на интерактивната матрица на 
групата или характерните за школата на Бион „хоризонтални” 
интерпретации на действащите в групата като цяло базисни допускания 
дава възможност трите направления в груповата психотерапия реално да 
се взаимодопълват и обогатяват. Преносите могат да се изследват и от 
трите гледни точки: (а) като специфични дисфункционални ролеви 
констелации, както правят това психодрама-терапевтите, (б) като 
психодинамично задвижени интеракции в групата или между групата и 
психотерапевта (груповия анализ на Фоулкс), или (в) като манифестация 
на действащото в групата като цяло несъзнавано базисно допускане 
„зависимост” (групови отношения по Бион).  

От друга страна, идеята за „теле”, за реципрочната емпатия и 
симетричния емоционален поток в групата, развита от Морено в областта 
на психодрамата и социометрията има своята реална приложна стойност 
и в рамката на психодинамичната групова психотерапия (по Фулкс или 
по Бион) при изследването на междуличностната и груповата динамика и 
особено на нейните невербални измерения (Bion, 1961; Foulkes, 1965).  

Както всички знаем понятието “катарзис” идва от Аристотел и 
означава емоционално пречистване. Оригинално то се използва, за да 
обозначи освобождаването на емоциите на зрителите на драматични 
театрални постановки. Фройд първоначално, намирайки се все още в 
зоната между разочарованието от хипнозата и зачеването на 
психоанализата, смята именно катарзиса за основна функционална цел на 
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психотерапията. Изоставяйки тази идея, той замества катарзиса с инсайта 
като цел на психодинамичната психотерапия. Това и днес е все още 
основната легитимна задача на класическата психоанализа. Груповата 
психотерапия, обаче, отива далеч отвъд това разбиране – твърде много 
пациенти постигат реално инсайт, но това не води до подобрение в 
състоянието им. Както психодинамичната групова психотерапия (групов 
анализ и групови отношения), така и психодрамата са в пълен консенсус 
по отношение на това, че постигането на терапевтични резултати изисква 
инсайта да има своите реални корени в автентичния емоционален и 
социален живот – в преживяванията, поведенията и отношенията, - на 
пациентите и на групата, в която те осъществяват психотерапията си. 
Морено описва това с разграничителния потенциал на термините 
„пасивен катарзис” и „активен катарзис”, анализирайки разликите между 
катарзиса при усвояване на „културните консерви” като театралните 
постановки, телевизията и киното, от една страна, и психодрамата и 
груповата психотерапия, от друга (Moreno, 1987; p.55].  

Без съмнение може да се приеме, че не само психо- и социо-
драмата разглеждат катарзиса като важен терапевтичен и интегриращ 
фактор в груповата психотерапия наред с инсайта и то „действения 
инсайт”, както много психодрама-терапевти предпочитат да го наричат 
(Holmes, 1992; Williams, 1989). Въпреки множеството концептуални и 
технически различия между школите на Морено, Фулкс и Бион, те смятат 
както инсайта, така и катарзиса за мощни терапевтични фактори в 
груповата психотерапия.  

Друга важна допирна линия сближаваща Моренианската и пост-
Моренианската психодрама и психодинамичната групова психотерапия в 
школите на Фулкс и на Бион е отношението им към „тук и сега”. 
Терапията според тях, в действителност, винаги протича само в 
настоящия момент - „тук и сега”, - дори когато в терапевтичната група се 
обсъждат минали събития и преживявания или проектирани в бъдещето 
желания и фантазии на пациентите.  

В този смисъл, както представителите на школата на груповия 
анализ (Фулкс), така и представителите на груповите отношения (Бион) 
използват описания, сходни на тези в психодрамата. В динамичната 
групова психотерапия и психодрамата вниманието е фокусирано към 
проблемите на членовете на групата и на “групата като едно цяло” 
(Матеева, 2014б), преживявани и манифестирани в реално време - „тук и 
сега”. Много от първоначално предложените от Морено техники на 



Н. Матеева – Запис на една монодрама „Три в едно“: Морено, Фулкс и Бион... 
399 

психодрамата – като свободното движение във времето – днес се прилагат 
широко в динамичната групова психотерапия. И обратно, много от 
понятията на теорията на „обектните отношения”, формулирани 
първоначално изцяло в психодинамичната традиция, днес са естествена и 
неотменна част от работата на психодрама-терапевтите (Holmes, 1992; 
p.13].  

Друга обединяваща трите направления в груповата психотерапия 
територия е използването на концепции и методи с произход от гещалт-
психологията. Не е необичайно да се чуят изказвания на представители и 
на трите школи, в които се говори за „патологични или дисфункционални 
гещалти” или „гещалти на справянето” (Clayton, 1982; 1994). Същото 
може да се каже и за изначално психодинамични конструкти като 
концепцията на Бион за несъзнаваните „базисни допускания” в 
групите, която се използва и от психотерапевти с психодраматична и 
групово-аналитична ориентация. Известен исторически факт, е че както 
Фулкс, така и Бион и Морено в работата си с групи извличат много 
повече сближаващи ги идеи от гещалт-психологията, социалната 
психология и екзистенциализма, отколкото от класическата психоанализа 
на Фройд. Морено, например, гледа на индивида като определян чрез 
социалните роли, които усвоява във все по-автентичните си отношения и 
конкретни взаимодействия с другите в „социалния атом” на групата 
(Moreno,1953; 1987, p.27). Бион, от своя страна, смята човека за изначално 
определен от мястото му в групата (общността), от която се опитва да се 
еманципира (Bion, 1961), а за Фулкс груповия анализ като психотерапия е 
винаги нещо повече от психоанализа и психотерапия на индивида в 
групова среда (Foulkes, 1965). 

Както вече стана дума, теорията за обектните отношения 
(Fairbairn,1963) е с потенциала на ключов, обединяващ психодинамичния 
и психодраматичния подходи към груповите процеси и груповата 
психотерапия свързващ елемент. Пол Холмс, британски психодрама-
терапевт и психоаналитик с ориентация към обектните отношения описва 
елегантно възможностите за съчетаване и взаимно допълване на 
психодраматичния и психодинамичен подходи в груповата психотерапия 
на основата на теорията за обектните отношения в известната си книга, 
“The Inner World Outside” (Holmes, 1992) като творчески акт, нужен за 
развитието на всеки съвременен групов психотерапевт.  

Действието на всичките тези обединяващи психодрамата, 
груповия анализ и груповите отношение терапевтични фактори не би 
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било възможно, без това, което се определя като терапевтичен мета-
фактор, а именно автентичното присъствие на груповия 
психотерапевт. Той се разбира и се представя както в психодрамата, така 
и в груповия анализ, и в груповите отношения като едно от най-важните 
професионални умения, което отговорните и квалифицирани групови 
психотерапевти могат да предоставят на своите клиенти. Пълноценното, 
автентично и напълно човешко присъствие в ситуацията на другия се 
разглежда като лечебно (терапевтично) и помагащо, само по себе си 
(Shepherd et al., 1972). В професионалната литература съществуват 
множество изследователски определения, обясняващи фразата 
„присъствие на терапевта на сцената на автентичността”. Понятието 
„автентично присъствие” на практика се свързва и със същността на 
добрата психотерапия, групова работа и всъщност се оказва ключов 
момент към това да си ефективен психотерапевт (Bugental, 1987, Hycner, 
1993; Hycner and Jacobs, 1985; May, 1958; Schneider and May, 1995; 
Shepherd et al., 1972; Webster, 1998).  

В същото време, обаче, определенията и обясненията в 
професионалната литература са само с обобщен, теоретичен характер на 
това какво включва съдържанието на практиката в работата на груповите 
психотерапевти работещи в психодраматичната и психодинамичната 
модалност. Bugental (1978; 1983; 1987; 1989) например, многократно 
определя автентичното присъствие на психотерапевта, подчертавайки три 
основни компонента – заедно с достъпността и отвореността – 
отнасящи се до всички аспекти на преживяванията на участниците в 
терапевтичната работа на групата, обяснявайки отвореността към 
преживяванията на другите в присъствието в пространството на групата, 
е и способността за автентични отговори към хората в нея от личния 
опит на терапевта. Hycner (1993) пък смята, че достъпността и 
цялостността на Аз-а на груповия психотерапевт са ключови условия за 
ефективността на процесите на групова психотерапия, много повече 
отколкото са неговите теоретични познания. Автентичното присъствие на 
груповия терапевт на много места в литературата се описва също като 
пълно освобождаване на Аз-а от всякакви знания и лични преживявания, 
и отваряне към преживяванията и отношенията на участниците в групата 
(Clarkson, 1997). Психотерапевтите могат и да притежават знания и идеи 
за отклоненията, да имат предположения, обобщени данни за 
психопатологията, методи за диагностично етикетиране и много 
абстрактни психодинамични и психодраматични теории, но всъщност 
имат първичната работна задача да усещат уникалността на своите 
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клиенти в тяхната уникална жизнена ситуация (Hycner & Jacobs, 1995). 
Именно затова е необходимо – както от гледната точка на психодрамата, 
така и от тези на груповия анализ и груповите отношения, - груповите 
психотерапевти да влизат във всяка сесия отворено и автентично, т.е. 
неподправено - „с очите на откривател”. За да усещат и какво би се 
изисквало от тях в тези отношения, по време на протичането точно на 
тази сесия, с преживяването на точно този конкретен човек и на тази 
уникална групова ситуация (Craig, 1986, p. 23).   

Автентичното присъствие на груповия психотерапевт се определя 
– и в психодрамата, и в груповия анализ и в груповите отношения, - още и 
като пренасяне на цялостната си човешка същност в ангажимента с 
участниците в споделения групов живот, и като пълноценното 
присъствие заедно със, и за тях. А за това е нужно психотерапевтите да 
поддържат в съзнанието и действията си автентично – както спонтанно, 
така и рефлексивно, - насочване както навътре към преживяванията си, 
така и навън – към целта и задачата на груповата работа (Craig, 1986; 
Hycner, 1993; Hycner and Jacobs, 1995; Kempler, 1970; Moustakas, 1986; 
Robbins, 1998; Webster, 1998).  

Автентичното присъствие на психотерапевтите също може да бъде 
определено и като аспект от отношенията „Аз-Ти” по Бубер (Buber, 1966; 
Friedman, 1985; Heard, 1993; Hycner, 1993, Hycner and Jacobs, 1995). 
Според Бубер (Buber,1958, p.11) „всяко истинско живеене е среща”, а 
промяната в груповата психотерапията се появява от срещата, която се 
осъществява между терапевта и групата и между всички в „групата като 
едно цяло”, когато те започнат да бъдат напълно открити и искрени един 
с друг. Той защитава идеята, че когато присъстваме и сме открити, ние 
„оживяваме” ежедневието си, което ни позволява да усещаме и 
екзистенциалните измерения на автентичността си (Hycner, 1993).  

И за Морено (психодрамата), и за Фулкс (груповия анализа), и за 
Бион (груповите отношения) тези измерения се отнасят до позицията на 
груповия психотерапевт, че ние, хората никога не живеем изолирано, а 
сме винаги част от по-голяма цялостна същност, от „битието си-в-света”, 
както би казал Хайдегер.   

Роджърс (Rogers,1957), например, почти през целия си житейски 
път защитава твърдението взаимствано именно от психодраматичните и 
психодинамичните подходи в психотерапията, че способността на 
психотерапевта да бъде „конгруентен” (да е в съответствие, вътрешна 
съгласуваност с автентичните си преживявания), безусловно позитивен, 



Българско списание по психология, 2015, бр.1-4 
402 

автентичен, приемащ и емпатиен, е необходимо и достатъчно условие за 
терапевтичен напредък и смислена промяна на пациента. В своите по-
късни изследвания и публикации, обаче, Роджърс започва да изтъква тази 
характеристика, съществуваща в реалността на терапевтичното 
пространство (Rogers, 1979; 1980; 1986), която – според него, - (виж 
Rogers, 1980, p.129) следва винаги да се описва с фразата „автентично 
присъствие на психотерапевта” и да се поставя на първо място сред 
ключовите за успеха на психотерапията условия (Thorne, 1992).  

Други изследователи на автентичното присъствие – от 
психодинамични и психодраматични позиции, - го представят като 
спонтанно и непресторено напасване към условията и динамиката на 
взаимоотношенията в груповия процес (Mearns, 1994; 1997). Роджърс, за 
съжаление, не успява да разработи подробно разбирането си за 
автентичното присъствие, тъй като то е било неговото житейско и 
професионално прозрение споходило го едва преди смъртта му. Въпреки 
това, в интервю с него (Baldwin, 2000), се подчертава решаващата роля на 
автентичността на присъствието на психотерапевта за успеха на всяка 
психотерапия. Този успех е възможен – споделя Роджърс, - „..когато аз 
съм много ясно и очевидно присъстващ”( Baldwin, 2000; р. 30).   

Психодрамата, груповият анализ и груповите отношения – 
поотделно и заедно, - допринасят съществено за разбирането на 
автентичното присъствие на психотерапевта като мощен лечебен 
компонент и като същностен аспект на ефективната групова 
психотерапия. И това се потвърждава дори и от техните критици и 
опоненти от екзистенциално-хуманистичното направление в психоте-
рапията (Rogers, 1979; 1980; 1986; Rogers & Sanford, 1989; Thorne, 1992).  

СКРОМЕН ЛИЧЕН ОПИТ ЗА МИКРО-АНАЛИЗ  
НА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-ТЕРАПЕВТИЧНОТО 
ПРИСЪСТВИЕ  
НА „СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА” 
Една от целите на настоящия текст е – колкото и нескромно да е 

това начинание на автора, - да опише и да разшири разбирането за 
общото и специфичното в мисленето на представителите на 
психодинамичния и психодраматичния подход към груповата 
психотерапия за автентичното присъствие на психотерапевтите в 
техните срещи с групата.  
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За да постигна подобна цел, задачата която си поставих е да 
открия и представя рефлексивен опит за това какво е значението на 
автентично присъствие на психотерапевтите от тези школи и - на тази 
основа, - да синтезирам и предложа един интегрален модел (за автентично 
психотерапевтично присъствие), с идея за бъдещо развитие на тези 
скрити, но много важни качества от практиката на днешните и бъдещите 
групови психотерапевти. Проучвайки достъпните публикации за работата 
на опитни психотерапевти от трите школи (психодрама, групов анализ и 
групови отношения), направих скромен опит за един качествен, а не 
количестен микро-анализ на резултатите от собствената им рефлексия 
върху техния богат професионален опит, свързан с темата за ролята и 
същността на автентичното им присъствие по време на работата им в 
групи. Използвайки транскрибираните аудио – записи от записаните им 
групови сесии, прилагах методиката на Квале (Kvale, 1996), комбинираща 
синтез и категоризация на значенията в тематичните вербализации. Този 
интегративен подход позволява, най-просто казано, извличането и 
подреждането на ключовите измерители на характеристиките и формите 
на автентичното терапевтично присъствие от записите на терапевтичните 
сесии и синтезирането им в концентриран смислен вид, който описва 
основните параметри на ролята на груповия психотерапевт на „сцената на 
автентичността”.   

Технически, първоначално записите на всички сесии се 
транскрибират и изчитат, за да се въведе цялостния смисъл на 
изследването – търсенето на признаците на автентичното присъствие на 
психотерапевта. Като втора стъпка, всеки запис се преглежда отново – 
този път, изречение по изречение, - като от него се извличат смислените 
тематични единици изведени от материала за сесията. Като трети етап, 
темата изразена в смислената единица се оформя максимално ясно. Всяка 
смислена единица се добавя към съответната й тема, или ако няма 
подходяща в която да се разположи, се създава нова тема. Темите, 
идентифицирани в записите на поне две от сесиите преминават към по-
нататъшен анализ. Като четвърта стъпка, темите със сходно значение и 
разбиране по отношение на психотерапетичното присътвие, се подлагат 
на по-задълбочена категоризация, включваща тези общи черти. На петия 
етап, най-същностните, значими теми и изведени категории се включват 
заедно в още по-високо ниво на категоризация, наречено „новосъздадени 
сфери“. След допълнително преосмисляне се извеждат и новосъздадени 
сфери, включващи всичките теми от предварително изведените 
описателни категории.  
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В моето микро-проучване тези три новосъздадени сфери оформят 
и основата на предлагания тук модел за изследване и наблюдение на 
автентичното присъствие на психотерапевта. Допълнителна стъпка - 
проведена от мен по методиката на Квале, - включваше и сравняването на 
нововъзникналите сфери с оригиналните записи и цитати, изведени от 
записите, и предвидени за по-нататъшно обяснение на значенията на 
темите и категориите. Моделът за микро-анализ на автентичното 
присъствие на груповите психотерапевти от психодраматичното и 
психодинамичното поле на груповата практика разкрива три главни 
области, изведени от качествения анализ на публикациите на мостри от 
работата им. Първата област представя ролята на терапевта в етапа на 
подготовката му за работата с групи и включва всички поведения на 
терапевта, очертаващи капацитета му за автентично присъствие, което 
може да бъде преживяно по време на сесия. Втората област се 
съсредоточава върху процеса, в който психотерапевтите се настройват 
за това, което правят по време на груповата сесия. Третата област 
включва действителните прояви на автентично присъствие по време ( 
в хода) на сесията на групата.  

За разлика от автентичното присъствие, което не винаги може да 
бъде осигурено по време и в хода на груповата сесия, капацитета за него 
може да бъде укрепен по време на подготовката за групова работа. Този 
етап протича непосредствено преди и в началото на груповата сесия, но 
също така и в ежедневието на психотерапевтите и от трите школи 
(психодрама, групов анализ и групови отношения). В професионално 
отношение те споделят независимо един от друг, че работят с: 

• „изясняването на съзнателните и несъзнателните си намерения 
за автентично присъствие в груповата работа”;  

• че „освобождават в себе си пространство за това присъствие”; 
• „оставяйки настрана личните си проблеми и влиянието на 

теоретичните модели, предварителните концептуални схеми и 
терапевтични планове”; 

• Така „култивират една своеобразна и устойчива вътрешна 
нагласа за отвореност, автентичност, приемане, интерес и 
действително неосъдително отношение към съдържанието и 
процеса на групова работа”.  

• В житейски план, психотерапевтите и от трите направления 
разкриват:  
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• една „тенденция към екзистенциално-философска ангажираност 
с автентичното и рефлексивното си присъствие в собствения си 
живот”; 

• „търсене и създаване на възможности за личностно израстване”; 
• „практика на автентично присъствие в личния и социалния си 

живот”; 
• „своеобразна саморефлексивна медитация и непрекъсната 

грижа за подобряване на разбирането на себе си и на 
собствените потребности, емоции и преживявания”. 

Втората област от микро-анализа ми на автентичността на 
терапевтичното присъствие като трансформиращ фактор за 
ефективността груповия процес обхваща това, което правят груповите 
психотерапевти от трите направления, навлизайки в самата групова 
сесия. Тук както представителите на психодрамата, така и тези на 
груповия анализ и груповите отношения показват: 

• „ориентация към отвореност, приемане, спонтанност, готовност 
за допускане на участниците в групата до себе си”.  

• Този аспект на автентичното присъствие има измеренията на 
„ярка и конкретна сетивна и телесна възприемчивост”; 

• на „слушане с „трето ухо“ (включено и активно изслушване)”; 
• „свръхсензорно възприемане и общуване”.  
• Отличително черта - и в трите школи, - е „насоченото към себе 

си, към собствените преживявания в груповата ситуация 
внимание”; 

• „използването на себе си като инструмент на груповата работа”; 
• „засилената спонтанност и креативност”; 
• „грижата за взаимното доверие в групата”; 
• „автентичността и вътрешна съгласуваност на действията със 

собствените дълбинни преживявания в груповата ситуация”; 
• „пребиваването и връщането – на себе си и на другите, - в 

настоящият момент „тук и сега“”.  
Много от терапевтите споделят и демонстрират в началото на 

сесията: 
• „ориентация към достигане „до” и свързване „с” участниците в 

групата и с групата като едно органично цяло”; 
• „присъствие, което излъчва достъпност”; 
• „откритост за среща”; 
• „прозрачност”; 
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• „конгруентност” 
• и „интуитивен отклик на случващото се в групата и с нейните 

членове”.  

Третата област от терапевтичното присъствие на „сцената на 
автентичността”, която се откроява при анализа на записите на сесиите 
и в трите направления – психодрама, групов анализ и групови 
отношения, - е самото преживяване и изразяване на автентичното 
присъствие на психотерапевтите по време и в хода на сесията на 
групата. Тук се откриват поне четири области, в които практиката на 
представителите на психодраматичния и психодинамичния подходи 
към груповата психотерапия показва значителни сходства. На първо 
място, това включва „преживяването на пълно потапяне на терапевтите 
в момента с групата”. Втората област включва „преживяването на 
разширяващо се осъзнаване и чувствителност, настройвайки се към 
множеството нюанси, съществуващи във всеки момент по време на 
работата с групата и използвайки както себе си, така и връзката с 
хората в групата”. Третата област обхваща спектъра от „усещания на 
терапевтите за силно свързване със себе си при навлизането в 
преживелищния свят на членовете на групата”. И накрая, „самата 
автентичност на психотерапевтичния отговор към групата”.  

При това, потапянето в груповия процес е форма на: 
• „поемане навътре - на дълбоко съпреживяване без привързване”; 
• „центриране към настоящето (близка свързаност с всичко 

случващо се и отнесено към текущия момент)”; 
• „задълбочена осъзнатост”; 
• „бдителност”; 
• „фокусираност в процеса”.  

То се допълва и прераства в автентично разгръщане на 
присъствието, за което са характерни „специфични усещания” като 
„усещане за безвремие”; „витална енергия” и „поток”; „вътрешна 
просторност” „разширено и задълбочено осъзнаване” (mindfulness); 
„чувствителност и възприемчивост за случващото се в текста, подтекста и 
контекста на груповия процес”. Постигат се и се поддържат: „повишено 
качество и интензитет на мисловното и емоционално преживяване”; а 
оттук и „центрираност”; „устойчивост на вниманието”; „дълбочинна 
включеност в работата на групата”, които допълнително ангажират 
работата на терапевта с „взаимното доверие” и „антиципацията и 
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фасилитацията (улесняването) на предстоящото да се случи в груповия 
живот”.  

Автентичното присъствие на груповите психотерапевти и от 
трите направления в груповата терапия достига до състоянието на: 

• „съществуване “заедно с” и “за” хората в групата”, което усилва 
• „терапевтичната чувствителност” и „терапевтичната интенция”; 
• „генерализираната благоразположеност”; 
• „чувството на уважение към и приемане на хората в групата”. 

Очевидно е, че след направения качествен микро-анализ 
можем да разглеждаме профилите на автентичното присъствие на 
груповите психотерапевти с психодраматичен и психодинамичен 
подход като много близки, ако не и принадлежащи към един 
обобщен, универсален за трите школи и много необходим 
фундамент за успеха на груповата психотерапия.  

Автентичното присъствие на психотерапевтите и от трите школи 
(психодрама, групов анализ и групови отношения) може да се разглежда 
и като постигане и поддържане на едно „специфично спонтанно 
състояние на пълно възприемане на случващото се в груповия живот в 
текущия момент и непосредствен контакт с изразяваните в него вътрешни 
(интрапсихични) и социални преживявания на хората в групата”, което на 
свой ред позволява да се изразяват и развиват по-автентични групови 
отношения.  

Без автентичното присъствие на психотерапевта действието на 
повечето от останалите – по-рано представени в текста, - терапевтични 
фактори на груповата динамика не би било пълноценно, а в някои случаи 
и възможно.  

В КРАЯ НА МОНОДРАМАТА: 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ  
НА АВТОРА ПРЕДИ ДА СЕ РАЗОТИДЕТЕ 
Развитието на груповата психотерапия е пряко свързано – 

според мен, - с продължаващата еволюция на взаимодействието между 
психодраматичните и психодинамичните подходи към груповите 
процеси, представлявани от едно великолепно и безсмъртно „трио” – 
Морено, Фулкс и Бион, - и тримата с много последователи и 
интерпретатори.  
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Не е ясно дали тримата биха се съгласили с мен техните идеи и 
подходи в груповата работа и груповата психотерапия да бъдат 
преднамерено и целенасочено съчетавани както предлагам тук. В 
действителност, много от идеите и на тримата имат достатъчно мощно 
самостоятелно въздействие върху теорията и практиката на груповата 
работа и психотерапия. Взети заедно „три в едно”, обаче, тези знания, 
идеи и практически методи на работа овластяват допълнително 
груповия психотерапевт да изследва интегративния им потенциал като 
взаимнодопълващи се, взаимнообогатяващи се – реално полифонични, 
- подходи в изследователската и терапевтичната практика в човешките 
групи и общности. За мен е естествено много от идеите и методите на 
работа създадени в психодрамата да проникват в груповия анализ, 
много от идеите на Бион (школата на груповите отношения) да се 
използват от психодрама-терапевтите и груповите аналитици, и т.н.  

Може би Морено би казал нещо в подкрепа на хипотезата ми 
формулирана в самото начало на тази монодрама и на този текст? 
Например, че именно на „сцената на автентичността” в един 
едновременно спонтанен и креативен процес на интеграция и 
взаимнодопълване груповите психотерапевти все пак желаят и вече 
могат да преоткриват желанието си да създават нови и нови 
оригинални решения хармонично да използват и надграждат 
подходите и постиженията на Морено, Фулкс и Бион и техните 
последователи, оставайки едновременно лоялни и честни както към 
всеки един от тях, така и към тримата взети заедно. Хм, „3 в 1”?  

А вие какво бихте казали за всичко това сега? Благодаря и 
до нови срещи! 
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