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ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕКА – „GPM“ – 
теоретично есе, 2016/2017 г.

Искро Косев

Резюме: Настоящата разработка представлява Общ теоретичен мо-
дел на личността. Неговата пределна всеобхватност е основана на дости-
женията на съвременната психология в други личностни модели като OCEAN 
или MBTI, моделът на Фройа, Айзенк и пр. В Общия личностен модол – GPS, 
се обособяват четири подструктури: I – Предиктори, II – Базисна група под-
структури на личността, III – Функционални механизми, IV – Жизнени стра-
тегии. Всяка от тях е обоснована, анализирана детайлно и интегрирана с 
останалите така, че да отразява най-адекватно богатата човешка душев-
ност.

Представеният модел е цялостен и завършен, потвърден в множество 
изследвания, научни дискусии и резултати на световни учени. Той може да 
бъде приeман или отхвърлян, оспорван или доказван. Но той дава възможнос-
ти за проверки, изследвания и експерименти и в това е неговото най-голямо 
eвристично достойнство за психологията и психолозите.

A GENERAL PERSONALITY MODEL FOR HUMANS ‘GPM’
A Theoretical Essay, 2016/17

Iskro Kosev

Summary: The present work presents a General Theoretical Model of Per-
sonality. Its vast ubiquity is based on the achievements of contemporary psychology, 
namely, other personality models such as OCEAN or MBTI, Eysenk’s and Freud’s 
models, etc. In the General Personality Model – GPM – there stand out four sub-
structures: I. Predictors; II. Basal group of personality substructures; III. Func-
tional mechanisms; IV. Life strategies. Each of them is proved and analyzed in detail 
and integrated with the rest to refl ect the rich human mentality most adequately.

The presented model is wholesome and complete and it is confi rmed by a 
great number of studies, by scholarly discussions and by the achievements of world-
known scholars. It may be accepted, rejected, disputed or proved. However, it ena-
bles checking, inquiries and experiments and that is its major theoretical advantage 
for psychology and psychologists.
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П ъ р в а  ч а с т : ЧЕТИРИ ГРУПИ (I, II, III и IV) 
ПОДСТРУКТУРИ В ОБЩИЯ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ 
НА ЧОВЕКА – „GPM“

С абревиатури се означава нашият GPM – Oбщ личностен модел на 
човека, заради ползване на световни психоидеи; след опиране и на ори-
гинални български, научно познавателни домогвания. Нашият обобщен, 
вече и многоавторов (пренаписван, както ще се види, и в духа на чудесни 
идеи на професор Богданов) и опростен модел GPM; редуциращ, почти 
18-те хиляди думи-термини за човешкия индивид – личност – индиви-
дуалност, по Олпорт; този, вече и нов български модел, има следната, 
основна, симплифицирана и знаково-символна структура:

GPM = Repr [Po (RIS) a (Ego) en (CAN )]

Фиг. 1: Модел 2

Тук ще прочетем какво означават отделните букви, тоест, на какви 
думи-понятия те са индикатори. Без да тълкуваме и обосноваваме всич-
ките наименования (вж. Фиг. 1, Модел 2): GPM означава Общ личностен 
модел; Repr – Репрезентиране на: Po – постулати/предикати; R – Роли; 
I – отразената базисна Индивидна-I телесност и генотип; S – Статуси 
(не само икономически и исторични; но и възрастно-образователни и 
здравно-психични); Ego-Егото (с Аз-образи и Себеоценки); CAN – Ког-
нитивно/Афективен, и N – Несъзнаван личностен, психо-социален опит.

Това е втората, но и основна, или както още казваме „базисна“ гру-
па подструктури на личността на човека (от II); която има и своите ПРЕ-
ДИКАТИ (от I). Към нея по-нататък в изложението ще бъдат добавени и 
неотделими от нея ФУНКЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ (от III); с импли-
цитно включени ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ (от IV).

Repr – репрезентиране, 

(отражение, учене)

Ро – предикати 

 (по които живее 

 човешкият 

 индивид)

–  6 позитивни

–  3 негативни

I II

R – социални роли

I – индивидуална 

 телесност и 

 генотип

S – статуси

C – когнитивен опит

A – афективен опит

N – неосъзнат опит

Ego – Аз-образи 

и самооценки 

 

GPM = 
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1. ПОВОДЪТ:
Повод и подтик, да заговорим за „Обобщен личностен модел-

GPM“; който да включи и поразшири с нови идеи фундаменталната 
ФРОЙДОВА структура от „Id – Ego – Super/ego“, – ни дадоха главно 
научните достижения на Айзенк (1981), с обосноваване на темперамент-
но неврогенните личностови дименсии, oт популярната „Екстравертно-
Интровертна биполярна типология“ E/I; с Psy и N (тази E/I типология 
не е открита от Юнг –вж. Н. Бояджиева, 2016); и по-точно, с изричното 
указание на Айзенк, че неговият „Модел за личност“ се отнася главно 
и едностранно до „Биологичните основи на личността“.  Други, също 
така и очевидно ограничени, ЕДНОСТРАННО акцентирани, бяха и са 
социологическите модели, където пък се подчертава обективно-соци-
ално-ролевата структура и статура „R и S“ на човешката личност; като 
социален субект, индивид, индивидуалност и гражданин (за Айзенковия 
модел – вж. „Модел за личност“,  НИ, 1987г. – с прецизно концептуално 
предисловие от Л. Мавлов и И. Паспаланов).

Включените в GPM четири групи личностни образувания, сред 
които втората поред, но и основната, представена по-горе (вж. Фиг. 1, 
2) – са експлицирани в продължение на над 4, вече почти 5 десетилетия, 
от всичките наши над 60 изследователски години; през които системно 
сме работили над, малко на брой личностни и социалнопсихологични, 
но винаги интернално-хуманитаристки тематики (вж. 6-те екзактни есе-
та, 2017 г.); всичките те са емпирично-експериментални; на терени и 
в лаборатории; върху натрупвани с години значими фактологии; с мо-
делиращи математизации; вкл. и факториални (заедно с Е. Герганов); 
в норма и патология (заедно с д-р И. Петров; повлияни и от Л. Мавлов, 
М. Игнатов и др. колеги). Тук няма да анализираме показаните числови 
данни и обобщения.

Семиотично знаковият Общ личностен модел – GPM, на човека, 
записан по-горе в Модел (2) – с цел за улеснено запомняне – се чете и 
слято като „ПРИЗ на ЕГО в КАН“ (сиреч, като акроним; което се асоции-
ра и с Награда на Егото в Кан; но този изказ-метафора няма нищо общо, 
нито с награди, нито с кинопризовете в Кан.

2. БАЗИСНИ СТРУКТУРИ:
По-пълна яснота за меката структурация на личността ще ни даде 

понятийното осмисляне на 3-те основни ПОДГРУПИ (в Модел 2) – лич-
ностни образувания: „RIS – Ego – CAN“ (Роли, Индивидуалност, Статус 
– Азът – Когнитивно, Афективно, Неосъзнато), които са също условно 
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и само езиково, разделно включени, в Общия личностен модел – GPM. 
(Фиг. 2)

Фиг. 2: Базисни структури

3. РЕПРЕЗЕНТИРАНЕ:
Преди всичките тях, обаче, стои съкращението REPR (вж. Фиг.1, 

3), oзначаващо изначалното РЕПРЕЗЕНТИРАНЕ – отражение-учене – с 
интернални себерефлексии, в т.нар. „вътрешни диалогови аудитории на 
индивидуалното ни съзнание“.  

Фиг. 3: Репрезентиране

Това са „учленени протичания“,  „отвън-навътре“ и „отвътре-на-
вън“,  по изкази и на професор Богданов; а напоследък (т.г.), образно 
той ги наричаше, променящи се „пулсации“; между нас и ситуативните 
ни среди; от „Свят“ с близките ни „Реалности“.  Това е промененият, 
пределно абстрактен модел на Умберто Еко „Monde – Esprit“ (по Зне-
полски). „Repr“-циите могат да протичат и „отвътре-навътре“ (от 
„Ego“ към психичния опит в „CAN“ и обратно; вкл. чрез вътрешната 
премълчавана реч и при разговори със „Себе“).

Д. Вацов ни подпомага, с прекрасен текст (вж. Култура, от 4. XI. 
2016) в разбирането и на самoтo Репрезентиране – Repr като ОТЧЛЕ-
НЕНО аксиоматично положение в сътворената от Богданов нова те-
ория – и СЪЧЛЕНЕНО по моему, с модулни Реферирания; водещи ни до 
понятийно детайлизиран GPM (вж. фиг. 1, 9); който, не само „описва, 
но и прави реферираният обект“,  в случая личността; и чрез „Пре-
зентиране – или още МОДЕЛИРАНЕ, проектиране“; създава словесен 
дубликат (в случая GPM); представляващ „lekton“,  според стоиците 
философи и „интерпретант“ (по Пърс), на и за личността.

Repr – репрезентиране, 

(отражение, учене)

II

R – социални роли

I – индивидуална 

 телесност и 

 генотип

S – статуси

C – когнитивно

A – афективно

N – неосъзнато

Ego – Аз-образи 

и самооценки 
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4. ПРЕДИКТОРИ:
Логично и предхождащо, преди 3-те основни подгрупи личностни 

образувания „RIS – Ego – CAN“ (Роли, Индивидуалност, Статус – Азът – 
Когнитивно, Афективно, Неосъзнато), следва да визираме ПЪРВА ГРУ-
ПА (I) БАЗИСНИ СТРУКТУРИ – ПРЕДИКТОРИТЕ, или т. нар „Посту-
лати-Po“. 

И така, като ПЪРВА ГРУПА, ИМЛИЦИТНО ФУНКЦИОНИРАЩИ 
СТРУКТУРИ в Общия модел на личността – GPM, се извеждат ПРИН-
ЦИПИТЕ или ПОСТУЛАТИТЕ-Pо (или ръководните начала-предикати); 
по които живее, функционира и действа всеки човешки индивид и лич-
ност (и те са означени с Po, по-долу Фиг. 4: Модел 1). Те в действител-
ност са не едно, а няколко неизброими, безкрайни множества...

Всичките те, т.нар. Предиктори-Ро, са вътрешно присъщи „им-
планти“,  от обединяващите ги RIS – Ego – CAN.

За известна яснота, и за краткост (и с илюстративна цел), ще посо-
чим само най-значимата част от тях. И то само тези, които се назовават 
с психотермини, които започват с буквата „А“,  както следва1. Това са – 
АКТИВНОСТ-Act ; АВТЕНТИЧНОСТ-Aut; АДАПТИВНОСТ-Ad; АВ-
ТОНОМНОСТ-Aut; АФИЛИАТИВНОСТ-Aff; и АЛТРУИЗЪМ-Altr (в 
скобка ще поясним, че Автономността включва и най-висшият жизнен 
порив към СВОБОДА и СВОБОДЕН ИЗБОР на всякой индивид, изразен 
и в потребност за Себедетерминация; а Афилиативността бележи съд-
бовната, главно рождено-родословна и приятелско-доверителна СВЪР-
ЗАНОСТ; вкл. в семействата и извън тях). Това е и ЗАЕДНОСТТА, в 
т.нар. референтно-значими малки групи; също в класове; в секции; ко-
легии; във форумни, семинарни екипи (по С. Джонев, Ив. Знеполски, Ч. 
Кискинов). 

Изброените по-горе 6 на брой „А“ – предикати-предиктори-поня-
тия, са предимно за положителни начала в живота на всеки от нас. Без 
тях, личностните преживявания са необясними и немотивирани.

Известно е, че в човешката устроеност (която е функционираща 
структурация; или казано с Богдановия лексикон „протичаща учлене-
ност“) – естествено има и отрицателни начала-принципи. От тях ще 
посочим само три – АГРЕСИВНОСТ-Agr; АЛИЕНАЦИЯ-Al (отчужде-
ност); АМОРАЛНОСТ-Am2. Двете групи, позитивни и негативни „А„-
1 За подобна дидактична номинативност ( с „А“,  или „П“ и пр. термини), в медицински 
теории и пропедевтики, ни е спомнял и д-р Игнат Петров.
2 Общият брой 9 /6+3/, на визираните Pо, не надвишава числото 7±2; което „Магическо 
число“,  според Милър, Галантер, Прибрам, е и някаква мярка с „оптимум“; подобен е 
и броят на основните личностни образувания RIS – Еgo – CAN“. 
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предикати, ще запишем в отделен езиково съкратен израз, чрез термино-
логично структуриран, кратък нов Модел 1, който, само тук, се отделя 
от Модел 2 (Фиг. 4).
Postulats en GPM = Po/6 (Act+Au+Ad+Aut+Aff+Altr ) + Po/3 (Agr+ Al+Am)

Фиг. 4: Модел 1 – Предиктори

Изброяването само на 9 (6+3) Pо предикатни думи-понятия 
(постула ти), е, eдин отговорен, не случаен, а и не окончателен, т.е. и ос-
порим под бор на началата-постулати-Po; по които живеем (от детство 
до старост), и то по свой си, индивидуален начин, всички ние. Те са 
изведени и от наши, десетки хиляди измерителни актове, с факториални 
анализи (с Е. Герганов). Ще посоча само един ярък пример, че тези 9 А 
принципа-Ро, не са някакви неизменни етикети и абсолюти.

Първият постулат-Po от тях, години наред наричахме „Адекват-
ност“.  Но, от неотдавна (2012), двама наши колеги, Пл.Димитров и Н. 
Матеева, въведоха в прецизните си публикации един по-точен и емпи-
рично обоснован в световната психология принцип-измерение на ли-
чността, каквато е себеидентичната „Автентичност“.  Така от Po/6 от-
падна Адекватността. За конструкта Автентичност, са конструирани и 
валидирани надежни тестови инструментариуми, вече ползвани и у нас.

В контекста на горното е всеизвестно, че предикатът Агресивност-
Agr е обоснован, анализиран и дори наложен от самия Зигмунд Фройд. 
Напр. в диалога му с Айнщайн, Фройд сочи в агресията, корените за хи-
лядолетните войни и взаимните избивания, осакатявания, на хора-лич-
ности-човеци-индивиди; отпечатан и в Култура, 2016 г. (вж. Й. Зографо-
ва, Н. Атанасов , О. Тодоров).

Следва да се добави, че конфигурацията за 9-те „Ро“ (от примерна-
та фиг. 4 по-горе) е обща. Но тя е и твърде различно модулирана и дори 
изкривявана – в различни исторически, цивилизационни, етнически, ре-
лигиозни, идейно-политически и пр. общности (напр. за и на расисти от 
Ку Клукс Клан; болшевики; националсоциалисти; джихадисти; еколози; 

Ро – предикати 

 (по които живее 

 човешкият 

 индивид)

–  6 позитивни

–  3 негативни

I
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миротворци; суфисти; или феминисти; оразличена е и през различните 
възрасти. Плюс, своеобразния им „Ро“ – предикатно индивиден, също 
модулен профил. Сиреч, модификациите по позитивните и негативните 
предикати са реално неизброими.

В т о р а  ч а с т: БАЗИСНА ГРУПА ПОДСТРУКТУРИ 
НА ЛИЧНОСТТА

ВТОРАTA ГРУПА (II) БАЗИСНИ СТРУКТУРИ на Общия личнос-
тен модел – GPM3– са RIS – Ego – CAN (Роли, Индивидуалност, Ста-
тус – Азът – Когнитивно, Афективно, Неосъзнато) (Фиг. 5); които тук 
означаваме и описваме в три, наистина фундаментални за всеки човек, 
личностни образувания. Именно към тях се конституират останалите 
структурно функционални подсистеми – вече описаните: I – Предиктори 
(Ро/6 +3) и както ще видим по-нататък в изложението III – Функционал-
ни механизми и IV – Жизнени ориентации.

Фиг. 5: Базисни структури на Общия личностен модел

5. РОЛИ, ИНДИВИДУАЛНОСТ, СТАТУРА – RIS 
Първата ПОДГРУПА от тях започва с изведени напред и видими 

човешко-личностни, предимно социали РОЛИ-Rol4. Ролите R/1,2…n оп-
исват всички нас като субекти на дейности; в различната ни ролевост 
– било професионална; семейно-родителска; лидерско-изпълнителска; 
приятелско-партньорска и т.н. В тези РОЛИ има протичания с разби-
рателство, доверяване и обич; или с безразличие; или с конфликтност, 
неприязън и агресия; и на какво ли не друго, което всекидневно прежи-
вяваме. Субект и автор на официалните (формалните) ни роли, е обще-

3 От които са неотделими I, III и IV – както по-горе ги посочваме. 
4 Които са главно Индивидни-I и са активната страна, и на социалните СТАТУСИ-St, от 
т.нар. статусно-ролева структура на човешката личност (по Г. Фотев, К. Коев и много 
др.). Заедно, те са в подвижна знакова триада RIS.

II

R – социални роли

I – индивидуална 

 телесност и 

 генотип

S – статуси

C – когнитивен опит

A – афективен опит

N – неосъзнат опит

Ego – Аз-образи 

и самооценки 
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ството (социума). Оттук и скорошния Богданов изказ за многосветова и 
двусветовата пулсация и обхват на нашето съзнание (2016) – от и към 
заобикалящите ни светове, със близките ни средови реалности.

Още Шекспир в „Търговски пътник“  пише, че „Светът е сцена“ и 
ние сме „Актьори“.  С много роли.

Може визуално (нагледно разбираемо и условно схематично) да 
разположим, изброените дотук личностно-човешки Предикати-принци-
пи-Pо, някакси в позицията на ръководещата човешка глава-мозък-лице; 
и съответно двустранните Статусни-St и Ролевите-Rol характеристики 
на всеки от нас, от двете ни страни. Но, за да се доизгради, относител-
но по-пълна и визибилна цялост на живата човешка личност – ще ни е 
нужно, пак условно, да видим и да си представим (вкл. по Фройд), че в 
основата ѝ (в позицията на човешките нозе), стои носещата ги човешко-
телесна ИНДИВИДНОСТ-I; общо казано, това е нашето тяло; с репер-
тоар от вродени инстинкти и по-висши мозъчни, чрез „внд“ постигани, 
рефлексии (вж. Фиг. 6).

Фиг. 6: Постер 4 – Нагледно изображение на GMP

Oтносително по-външна е орбитата от Роли – Индивидуалност – 
Ста тура (RIS). Докато, типично ментално субективни са – на първо място, 
Себесъзнанието от Аз-образи и Себеоценки (от Еgo). И условно отделе-

/Po/postulats

Постулати

/C/cogn

Когнитивност

/A/aff ect

Афективност

/N/noncons.

Неосъзнатост

/I/individualite

Индивидуалност

/Ego – Moi/

Себесъзнание
/S/status

Статура

/R/roles

Роли

Resultats

R 1, 2 ... n

(-interior)

Resultats

R 1, 2 ... n

(-exterior)
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ния от тях психо-социален опит от Когнитивност-C – Афективност-A – 
Неосъзнатост-N (CAN). И двете групи личностни образувания са пото-
пени, в близки и далечни природно-социални среди и обкръжения.

Континуитетът и оцелостеността на човешката психика (с позна-
ния, потребности и пр.), повлияни и от индивидната ни телесност – се 
подчертава в ново, предпочитано от нас, определение за нашата ментал-
ност, което изказа на световен конгрес, президентът му Пол Фрес. И то 
гласеше – „Психиката е познаващият и действащ човек“.  На френски, 
тази кратка но точна, ясна, вярна и всеобемаща дефиниция на психиката, 
е, – „La psyche, c’est l’homme conaissant et agissant“. 

Oбърнете внимание, че психиката (вкл. и личностната, т.нар. „ви-
сока психика“), не се свежда, не се редуцира само до висша нервно-
мозъчна дейност (внд); нито само до човешко-личностното познание, с 
т.нар. Когниции-C; а включва и Agissant-А – концептът за „чувствител-
ност, действеност“ и „поведенчество“; и то не на отделни органи – а на 
... „ОЦЕЛОСТЕНИЯ ЧОВЕК“5.

Ако съединим трите начални букви (от II.1), съответно на позна-
тите думи-понятия за Ролевост-R; Индивидност-I; Статусност-S; сляти, 
в лесно произносимия израз (абревиатура) „RIS“ (Фиг. 1: Модел 2); ние 
ще имаме и една първа тройка RIS, от особено съществени личностни 
образувания (наречетe ги и личностно човешки подструктури; или суб-
системи); от общата и реално неделимата, континуитетна цялостност на 
Общия личностен модел – GPM, на човека.

RIS се гради през години и възрасти в/у наследена Индивидна-I 
природа (пол; раса; мозъчни задатки-бази на дарования; метаболизми и 
пр.; вкл. физическа сила, красота или генетични малформации), някои 
от които, макар и родословно неизменни – могат и частично да се моди-
фицират и тренират.

Особено съществено е да кажем, че Ролевост-R, Индивидност-I и 
Статусност-S се включват в GPM само чрез неповторимо индивидуали-
зираната си СУБЕКТИВНО-ПСИХИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ – REPR 
(включваща Refer и Presеnt – по Богданов и Вацов) и със съпреживяност, 
и изстраданост. Те са едновременно и вън, и вътре в личността; те са 
социо-биологични; но и субектно-психични. Особено, те-RIS, се про-
менят, през разните възрасти (биологична, психична и социална). През 

5 Повече от учудващо, е, че в осмо издание на „ОРАГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ“ 
(на бълг. език 2017 г.), с автори Дебра НЕЛСЪН и Джеймс КУИК, зад които стоят имена 
на десетки техни рецезенти и професори от САЩ, четем – „Психологията е наука за 
човешкото поведение“,  с. 839?
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общества и ... епохи...
Подгрупата RIS, в сравнение с другите две, следващи по-долу мно-

жества от личностни образувания (Ego и CAN), са съотносително пò 
външни био-социални измерения (Фиг. 5); докато съпътстващите ги Ego 
и CAN са предимно вътрешни и субективни личностни светове. Макар 
че всичките те (RIS), са отразени и в субектно-вътрешните ни светове 
(Ego и CAN); и ние ги преживяваме като собствена същност; и смисъл 
на живота ни. Именно чрез структурната субсистема RIS, видимо се из-
разяват и осъществяват, т.нар. „дву- и много светови пулсации“ на чо-
вешката личност.

И тук следва да добавим, че ролевите субструктури, които на пръв 
поглед са едни и същи за милиони и милиарди индивиди и имат едни и 
същи номинативи (напр. за майка, баща, приятел, учител, лекар; психо-
лог; филолог; жрец и пр.), за конкретните живи човешки същества те са 
с различно съдържание и със специфична ментална и социална значи-
мост (напр. писано е, за огромната разлика между обикновен роб; робът 
лакей и робът Спартак). Да не забравяме и субективно-ценностните им 
йерархии; и еволюиранията... 

Но това различие за отделните живи същества е в сила, не само за 
Предикатите – позитивни и негативни, за RIS – Ролевост-R, Индивид-
ност-I и Статусност-S, а и вкупом, за всичките други субструктури на 
Общия личностен модел – GPM.

6. АЗЪТ:
ВТОРАТА БАЗИСНА ПОДГРУПА СУБСТРУКТУРИ, която оце-

лос тява Общия личностен модел – GPM, и регулира, вкл. и ролево-ста-
тусната, и индивидна системна устроеност на личността, e сложният су-
бективен свят на АЗА (или Ego-тo – вж. Фиг. 1, Модел 2). Тя е въведена 
от Зигмунд Фройд. Наричана е още и свят на човешкото САМОСЪЗ-
НАНИЕ, което М. Дилова назовава по-точно СЕБЕСЪЗНАНИЕ (2008); 
доколкото никой от нас не е...„сам“; а всички сме себесъзнаващи се и 
търсещи „Себе си“ същества; и в очите на значимите други (реални и 
въобразени) и пр.; които ни виждат и преценяват по разному; в сила и за 
нас самите. Все многоистинни и енигматични създания.

„Себесъзнанието“ е т.нар. Ego (в което се обединяват „Аз-образи-
те“ – себепознания; слети с общи и отделни „Себеоценки“),което ме-
тафорично, е и т.нар. „Колесничар“,  управляващ човешката личност. 
„Его-то“ е познаващото Аз (отделено от опита, още от Джеймс –1901 г.); 
а по думи на Мийд то е и „Голямо Аз“; също отделено от познавателно-



Искро Косев – Общ личностен модел за човека – „GPM“
15

афективния опит. Към подобни идеи многократно ни насочва, от 2005 г. 
и професор Богданов. В този смисъл и обосновката на GPM, в тази си 
струкурна подреденост, е, не от един, а реално от повече автори.

Ако си послужим с термини от Общата теория на системите, то 
личностното „Себесъзнаване“ е „Управляващата подсистема“ в GPM. 
A „Управлявани подсистеми“ са RIS (Роли, Индивидуалност, Статус) и 
CAN (Когнитивност, Афективност, Неосъзнатост).

А тяхното триединство (в интегралните психични реалии) е – 
ЛИЧНОСТОВОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Личностното Его или т.нар. Аз е един многозначен, сиреч е и мно-
гопонятиен континиум. Има авторитетни хуманитаристи, автори и пре-
водачи, които си служат с концепта за някакво Истинско Аз. Но не изяс-
няват просто и убедително кое е то. Защото в един и същ индивид има 
множество Азове и множество Себе-сета. К. Гайдаров и др. ни насочват 
и към т.нар. „Социално Аз“.  Ю. Кръстева, в тезиси за хуманизма (2015) 
напомня Христовото „Аз съм“.  Същото, Г. Господинов, допълва с убе-
дителните нови наративи – „Аз бяхме“ и „Аз сме“; в пролога и епилога 
към „Физика на тъгата“ (2012).

Може да се приеме, че Аз-образите и Себеоценките са многоистин-
ни (вж. „Това е истина“,  НБУ, 2016, Д. Вацов). И оттук става по-трудно 
да артикулираме концепта за някакво Истинно Аз. По-еднозначно, може 
би е т.нар. Реализирано Аз (проявявано ситуативно, демонстрирано и 
споделяно – вж. Ив. Знеполски, 2010, 2016). Наред с него, паралелно и 
дори изпреварващо имаме и концепта за Идеално Аз. То е и желано. Ин-
тенционално. И никога не се постига в пълнота. Защото е и динамично 
протичащо. 

Зад всички тези и други Азове (напр. „Как ме виждат значимите 
други“,  споделено или затаено и „Как бих искал да изглеждам в техните 
очи“ и пр., и пр.) стои вероятно едно, също променливо, но и себеиден-
тично – да го наречем Автентично Аз. Именно то остава недоразкрито и 
недопознато, дори и в интимните светове на себепознанието и себеоце-
няването. То се модулира и в процеси на себеосъзнаване (интроспектив-
но). Истината за него, или неговата многоистинност, едва ли е рефлек-
тириуема еднозначно и в пълнота. И тук имаме несъзнавана интимна 
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менталност; вкл. с изтласкани, затормозявани и пр. себерефлексии. С 
различни нива на себеприемане, себепрепятстване, себеуважение. Вкл. 
реални или занижени или нарцистично уголемени Себеоценки; водещи 
до надценяване, или до болезнено себеподценяване; с ниско самочувст-
вие и прочее.

Не случайно се възприе и Предиката-Ро за Автентичност-Avt (вж. 
Матеева и Димитров).

Датският психолог Строусън разделя две групи Аз, които нарича: 
Диахронни (каквито се разграничават и в GPM); и Епизодични Аз, които 
са ситуативни наративи (и не се включват в GPM). Подобна диферен-
циация би могла да се споделя. Но неприемлива е въведената от него 
типология, съответно на „диахронни личности“ и на т.нар. „епизодични 
личности“. Пример за диахронен тип били Платон, Свети Августин и 
Хайдегер. А за епизодичен личностен тип. пример били Монтен, Стен-
дал, Улф, Борхес, Дикинсън и Пруст (по Хайнрих, в. Култура, 14.Х.2016, 
с. 12).

С човешкото Еgo, етимологично се свързва и човешкият индивиден 
и групов егоизъм. Чешкият и световен кинорежисьор Иржи Ментцел, на 
въпрос в „Панорама“ по БНТ, пак от 14.Х.2016 г. – как ще се преодолее 
егоизмът, отговори – че „Егоизмът е непреодолим и, че цялата човешка 
история е история на егоизма“. За мен, по-точното е, че тя, историята на 
човека, е и история на его-персонификацията, и его-обезличаванията, 
главно индивидни, но и групово псевдо/колективни.

Безкрай са вижданията за личностната същина . Оттук и менящите 
се психо-съдържания на Общия личностен модел – GPM.

7. КОГНИТИВНОСТ, АФЕКТИВНОСТ, НЕОСЪЗНАТОСТ – 
CAN (КАТО ОПИТ):
Следваща подгрупа ОСНОВНИ СУБСТРУКТУРИ в Общия лич-

ностен модел – GPM, e CAN (Когнитивно-C, Афективния-А и Неосъз-
навания-N). Това е натрупаният личностен, собствен и взаимстван чужд 
СОЦИО-ПСИХИЧЕН ОПИТ (или т.нар. „Малко аз“). Било, познавател-
но-когнитивен опит – „С“. Плюс емотивно и волево афективната запа-
метеност – „А“. Заедно и с несъзнаваните – „N“ отпечатъци. Или със 
съкратено общо наименование, с трите начални букви като CAN (вж. 
Фиг. 1, Модел 2). Това съответства на цитираното по-горе определение 
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за психиката ни, дадено от Пол Фрес, с двуединните ѝ сфери Когнитив-
но-C и Афективно-A; и с добавеното от нас, Фройдово Неосъзнавано-N, 
защото имаме и мозъчно паметови следи, които са в „забрава“; или под-
тискани и изтласквани; но и съхраняващи се „икони“; белези и рани; а и 
ДНК-профили (с три милиардните – дискретни буквени редове ).

Сиреч, това не е само онтогенетичен (и идеографичен) CAN-oпит; 
а... с етно/родословни „знаци“. 

Тази нова, също базисна, когнитивно-афективна (CAN) субструк-
тура от Общия личностен модел – GPM, замества и разшифрова по-аб-
страктния концепт на Фройд за Свърх-Аз, или т.нар. Super-ego. В нея са 
реферирани и презентирани субективно усвоени-научени, разнородни 
социопсихични светове; повлияни и от ДНК-кодирания. Също интери-
оризирани социални норми, традиции, национални стереотипи, внуше-
ния и импулси. Опитът от основните човешки дейности – игра; учене; 
труд; в бита; с общуване; това са менталните натрупвания, от безбройни 
наши поведенчески действия-актове и комуникации; на първо място, ре-
чево-вербални, но и предметeн-несловесни праксиси.

Чрез други „езици“, вкл. и езици на тялото (с жестове и мимика; 
най-ярки в балета и театъра, чрез пантомимата – вж. Г. Каприев, Т. Стои-
цова), и чрез други средства-стимули, гласове и звуци (от света на музи-
ката; образните изкуства; скулптурата; архитектурата; медиите; модата 
и прочее – по. Й. Камджалов). Да не забравяме и бруталното и натрап-
чиво информационно политизиране; с присъщия му властови – безкру-
пулен, вкл. партийно-медиен, манипулативен натиск; с конформни су-
гестии и масови психични заразявания, и т.н., и т.н. (вж. А. Христова). 
Ярка, научнофантазна илюстрация за нормативните стигми в индивида 
е, филмовата творба „Матрицата“ (вж. М. Русков). За мен, полярността 
между „матрично“ и „извънматрично“ е и интернално-духовна дилема.

Милен Русков и в новия си двутомен роман „Чамкория“ (2017) дос-
тига до невероятно богат и жив художнически разказ, за един нов кла-
сически типаж, в лицето на бае Славe, който, макар и социално-полити-
чески едностранно преуголемен – успява да персонализира възлите, на 
близки до нас десетилетия. Писателят ни разгръща познавателно-описа-
телната мощ на Наратологията.

Светът на ОПИТА – CAN (Когнитивност, Афективност, Неосъзна-
тост) е и с множество фантазни, субективно желани и нежелани следи 
и спомени. И те са значими. Казано е, че –„Въобразеното е по-ценно от 
опознатото“ (Айнщайн).

И CAN (Когнитивност, Афективност, Неосъзнатост), като памето-
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ви следи от минал опит, като лична история, не е нещо отделено, откъс-
нато от другите две ментални множества, от личностните образувания 
RIS и Ego (Роли, Индивидуалност, Статус и Азът) и се включва във все-
ки настоящ/сегашен, а и бъдещ момент от живота ни. И затова има чуде-
сен израз за ... „история НА настоящето“ (Фром, 2012; в. Култура, 2016 ). 
Бих казал и с ... „история-опит В настоящото“; чрез CAN (Когнитивност, 
Афективност, Неосъзнатост).

Всеизвестно е, че човешкият биоиндивид, лишен от опита на чо-
вешката среда, остава ... животно.

Тук, с цел за междинен синтез и с илюстративна цел ще предста-
вим образната графема6 (наречете я и психограма), по която, мултипли-
кативно ПУЛСИРАТ субсистемите от GPM.

Фиг. 7: Мултипликативни пулсации на субсистемите 
от Общия модел на личността – GPM

Психо/графемата онагледява слятата динамика не само oт Пре-
дикатите-Po – позитивни и негативни, за RIS, Ego и CAN (Ролевост-R, 
Индивидност-I и Статусност-S; Азът; Когнитивност-C, Афективност-A, 
Неосъзнатост-N), а също на III – Функционални механизми и IV – Жиз-
нени стратегии. 

И така, в края на тази втора част от нашето изложение да обобщим 
и преповторим, че в развитие (фило- и онтогенетично) и чрез дискретно 
о/съ/членени етапи и цикли на промени, се достига до начално консти-
туиран и системно подреден – структуриран Общ личностен модел – 
GPM, на човека. От две основни групи (I и II) структури и включените в 
тях пет подгрупи (Предикатите-Po – позитивни и негативни, RIS, Ego и 
6 Това е и Сонограма, взета от в. Култура, бр. 40, 2016 г., която условно показва и 
душевните ни ЗВУЧЕНИЯ; с присъщите им дискретно-обособени концентрации; и 
процесуални ирадиирания.
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CAN) личностни образувания и измерения (Фиг. 1).
Всичките те са индивидно пулсиращи и обособяващи сe; през раз-

лични основни възрастови етапи (от детство, през младост, до духовна 
зрелост); в неделими оцелостености: 

– (I) от интернални Предикати-постулати-Pо/6+3; 
– (II) – от предимно външни био/Индивидни-I и социални, Ста-

тусно-S/Ролеви-R подсистеми (RIS); 
Както и два предимно вътрешно-психични, духовни светове: 
– Egoто (Аз-ът – себеосъзнаван идентитет); 
– Опиращи се и на Когнитивния-C, Афективния-А и Неосъзнава-

ния-N, разноречив човешки опит – CAN.

Т р е т а  ч а с т: ТРЕТА ГРУПА ПОДСТРУКУРИ – 
ФУНКЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ

8. ФУНКЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ:
Kaто ТРЕТА ГРУПА ПОДСТРУКУРИ в Общия личностен модел 

– GPM, на човека, след Предикатите-Po7; и след ментално-духовното 
триединство (RIS – Ego – CAN)8, следват неговите, на GPM, ФУНК-
ЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ (подструктура III) . Те представляват лич-
ностно-индивидуалните ни АКТИВНОСТИ и СЕБЕРЕАЛИЗАЦИИ; на 
ОСЪЗНАТИ и ДЕЯТЕЛНИ живи същества (които, както ще видим на-
края, в раздел IV, имат и същностно присъщи им – исконни Жизнени 
ориентации). 

Т. e. (в подструктура III) Личността се презентира като „Субект на 
дейности“.  Като Продуцент на n-брой ефекти.

Основните, човешко личностни дейности са три – ИГРА, УЧЕНЕ 
и ТРУД. С неотделими от тях ОТДИХ и ОБЩУВАНИЯ . И ± безкрайни 
ПОВЕДЕНИЯ и ДЕЛА: телесни и духовни; предметни и словесни.

Естествено определението по-горе за „функционални механиз ми 
(III) е в кавички; доколкото човекът не е някакъв механизъм, или самоу-
правляващ се робот9. Само Фройд може да си позволи израз като: – „час-
7 Активност; Автентичност; Адаптивност; Афилиативност; Автономност; Алтруизъм 
и Агресивност; Алиенация; Аморалност.
8 Ролевост-R, Индивидност-I и Статусност-S; Азът; Когнитивност-C, Афективност-A, 
Неосъзнатост-N.
9 Тук, в скоби, преди следващото обосноваване на III подгрупа – за предимно функ-
ционално деятелните и поведенчески измерения на личността на човека – пак ще 
наб легна на очевидното преливане и свързаност, от вече, по-горе, условно отделяни 
личностни измерения; напр.: между предиктора „Активност“ (от I), от една страна, 
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ти на психичния апарат на личността“ (по превод на Дилова); като има 
предвид структурата на личността, от три групи оцелостени части: Id + 
Ego + Super-ego.

Имено този интегритет с нова сила ще проличи и тук, в разкри-
ваната ФУНКЦИОНАЛНО-ДИНАМИЧНА СЪЩИНА на личностната 
душевност (в III група подструктури); имащи, както ще се види, и дихо-
томни; субективно-обективни; психосоциални екзистенции (кaкто бе и 
за RIS – Роли, Индивидуалност, Статуси).

Тези „части“ на Общия Личностен Модел – GPM, наричани ли-
чностно-променливи образувания – за професор Богданов, бяха повече 
ситуативно-динамични и процесуални; – а за нас, в GPM, те са видяни, 
по ТРАЙНО, като константно – надситуативни; и разбира се, с неспирни 
конкретни модификации (напр. и по споменатата класическа, социал-
нопсихологическа формула-модел на Курт Левин – „B = P S“; казваща 
ни, че „Поведението“ е = на „Личност“ в „Ситуации“).

И така, особено съществен е въпросът – как живее и функционира 
човека (вкл. неговата личност; като индивид и индивидуалност; главно 
като субект на дейности и поведения; и като гражданин). Изхождаме от 
изводи на крупния психолог и създател на генетичната епистемология, 
Жан Пиаже. Негова е мета-методологичната теза, според която – „Ис-
тински структури са само функциониращите структури“.  Сиреч и ... 
„протичащите“ структури.

9. ИНТЕРИОРИЗИРАНИ И ЕКСТЕРИОРИЗИРАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Вече и понятийно се доближаваме до тези две НОВИ ОСНОВНИ 

ПОДГРУПИ от особено значими жизнени, ДИСКРЕТНИ и недискретно-
синхронни ПРОЦЕСИ, чрез които от детство до старост, живее-функ-
ционира, всеки от нас. Тези процеси, през вековете и в различни учения, 
философски и психологически; социологични; и теологични (по Г. Фо-
тев, Ив. Знеполски, К. Янакиев, Хр. Тодоров), са имали различни наиме-
нования. От библейското – „ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ“; до 
големите понятия-концепти-конструкти – „ОПРЕДМЕТЯВАНЕ“ и пред- 
и пост-„РАЗПРЕДМЕТЯВАНЕ“ (Маркс, Фром); и до днешните по-точ-
ни, психологизирани нови наименования – „ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ-Int“ и 
„ЕКСТЕРИОРИЗАЦИЯ-Ext“ (по Пиаже; Виготски).

Двуединството „Int – Ext,“ изразява и ВИСШАТА ПОТРЕБНОСТ 
и МОТИВАЦИЯ на човешката личност за СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ; изява; 

и „Ролевата“ структура (от II) на личността – от друга; и двете, неделимо описващи 
личността на човека, чрез „GPM“, като „Деятелен СУБЕКТ“ (в III).



Искро Косев – Общ личностен модел за човека – „GPM“
21

постижения; и обществени признания (по Маслоу; Роджърс; Косев- Ат-
кинсън); вкл. за „Проверка на сили и възможности – ПрСиВ“, и „Показ-
ване на сили и възможности – ПоСиВ“, – открити в моделиращи наши 
експерименти (1964-1966) и верифицирани с Модела на Стюдент (1966), 
публикувани в Известия на БАН и в монография в изд. „НИ“; и показва-
ни в чужбина (десетилетие, преди цитирания у нас от мои близки коле-
ги, чужд – уж техен „псевдоавтор“,  Cukla).

На основата на много експерименти-изследвания, главно на те-
рен (1955-1963; 1969-1975), а също и в лаборатории (1964-1966; 1980-
1985); а и в името на по-голяма яснота, осезаемост; оперантност и пр. 
(практичност; разбираемост и т.н.) – тези два фундаментални и законо-
мерни процеса на човешко живеене: наречени преди редукционистки 
„Разпредметяване-Опредметяване“; а сега съкратено „Int“ и „Ехt“ (Ин-
териоризиране и Екстериоризиране) – ние ги означаваме операционно, 
и ги изследваме, чрез две, понятни за всички ни, безкрайни множества 
от т.нар.: ИНТЕРИОРИЗИРАНИ-ВЪЗПРИЕМАНИ РЕЗУЛТАТИ – R int, 
от една страна; и безгранични множества на личностно значимите ЕК-
СТЕРИОРИЗИРАНИ- ВЪНШНОПОСТИГАНИ РЕЗУЛТАТИ – R ext – от 
друга.

Образно и условно казано, това са двустранни и многостранни ак-
тивности, на и във личността.

Taкa тук, в опита ни, за кратко и разбираемо описване и прониква-
не в сложността на човешката личност, досега щрихирано чрез Общия 
модел на личността – GPM (вж. модели 2 и 1 – Фиг. 4 и 1), се въвеждат 
и тези две нови, особено съществени и необозрими по многообразие-
то си, плаващи множества R int/1,2...n – Интериоризирани резултати и 
R ext/1,2…n – Екстериоризирани резултати. 

Под R int и R ext разбираме главно: ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ – R pers. 

Тоест, с вътрешно възприемани-научавани, интериоризирани ре-
зултати; и множество на външно (екстериорно) реализирани резултати 
– продукти; следствия; постижения-успехи-неуспехи; в поведенчески 
актове и речеви рефлексии – съкратено означени с R int-pers (Личностен 
интериоризиран резултат) и R ext-pers (Личностен екстериоризиран ре-
зултат). Вкупом, те са обособени в реално неделимата „оцелостеност“ 
на човека (по Богданов) – в новата, III основна група измерения-димен-
сии на Общия модел на личността – GPM (след I, за Предикторите-Po; и 
II, за Базисните структури – RIS – Ego – CAN).

R int и R ext форматират особено съществения за Общия модел на 
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личността – GPM – Модел 310 (Фиг. 8):
GPM = REPR { R int – [Po (R I S) a (Ego) en (CAN )] – R ext}

Фиг. 8: Moдел 3 – Общия модел на личността – GPM, с с включени 
Функционални механизми на Резултативното поведение

Всичките личностни образувания (от Модел 1 и от Модел 2 с 5-те 
им подгрупи), функционират чрез R int/ext (Модел 3).

Както отбелязяхме по-горе под R int и R ext разбираме главно: 
ЛИЧ НОСТНО-ЗНАЧИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ – R pers. Те не са само ма-
териално-веществени; но и вербално-речеви казвания и записвания; ако 
щете и несподелени вътреречови говорения-изговори; към и със Себе си 
и с Другите; поведенчески актове; телесни жестове; комуникации и т.н., 
и т.н.

Жизнено значимо за „Резултативните-R pers“ регулатори и детер-
минанти, главно индивидуални, но и групови, е тяхната персонификация 
(срещу псевдоколективистичното им нехуманно духовно обезличаване; 
под сянката на некадърни медиократи); сиреч, това е базисна жизнена 
потребност от свързане на R pers, с имената на съответните субекти-
дейци и групи-екипи-колективи от деятели (в игра; учене; труд и отдих; 
с общуване). За това са написани обемисти трактати; не само психологи-
чески, но и философско етически (вж. А. Кьосев, В. Методиев, Г. Фотев, 
Г. Каприев, Г. Лозанов, М. Неделчев, М. Николчина, Ив. Знеполски, М. 
Фадел, Пл. Дойнов, Хр. Тодоров и много други). Думата е и за човешко 
социални нагласи/атитюди – към ангажиране, с добри каузи.

Заключително и тук, за целта на редово-разбираемото теоретизи-
ране, ще припомним отново вечната не само религиозно-теологична, но 
10 В основата на Модел 3, от GPM стои Модел 2, Фиг. 1.
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и морално-ментална синтеза, която гласи – „ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ 
ПОЗНАЕТЕ“. 

10. РЕЗУЛТАТИВНО-ДИСКРЕТНИ РЕГУЛАТОРИ-RDI:
Преди десетилетия Л. Николов достига до най-всеобхватно опре-

деление за РЕЗУЛТАТ – R/1,2...n като – „Момент на промяна, ВЪТРЕ и 
вън от личността“.  М. Игнатов, в планирана наша разработка с М. Ди-
лова, работно ги наименова – резултативни детерминанти. Ние по-късно 
ги дефинирахме като РЕЗУЛТАТИВНО-ДИСКРЕТНИ РЕГУЛАТОРИ-
RDi (2009). Дискретни – „Di“ в смисъл и на диахронно структурирани 
(като моменти на прекъсване, структуриране, очленение, формативност 
и пр.). Te са открити като „дискретни“ и „недискретни“ нервно-мозъчни 
активности (от Пенфилд в „Езици на мозъка“). Също формулирани, в 
смисъл на „дискретни“ и „недискретни“ чувства (от Изард в „Психо-
логия на емоциите“). Те се обосновават – за дискретно ниво на анализ, 
също и в MSI – Модел за структурата на интелекта (от Гилфорд), в под-
чертани от него два универсални „аспекта“: аспект на „Операциите“ и 
аспект на „Продуктите„“; което е пак, познатата ни дихотомия: ... Про-
цес/протичане – Резултат/прекъсване.

От друга страна, Резултатите-R са и СИСТЕМООБРАЗУВАЩИ, 
както за нервно-мозъчните функционални системи (Пенфилд; Берн-
щайн; Анохин; Мавлов; Петров); но и в поведенческо-дейностните, вкл. 
и трудово-професионална активност. Обратната връзка с „Резултата“ 
е и основен кибернетичен принцип, и регулативен КИБЕРЗАКОН (по 
Уинър, Берталанфи и др.). Оттук и вече неоспоримата универсалност на 
R pers (Възприемания личностен резултат) регулатора; който е издигнат 
от нас, до ниво на основен конструкт, от психологическия структурали-
зъм; пряко свързан с всички личностни образувания в Общия личностен 
модел – GPM, и в 4-те нива (I, II, III и IV11), на нейната структурно-функ-
ционална систематика.

И двете хемисфери на мозъка имат подобна – non Di – Di (Недис-
кретно – Дискретна) би/функционалност (Л. Мавлов и др.).

Имаме и много научни аргументи – верификации и проверки върху 
Резултата-R/1,2…n. Напр. в извършени от нас честотни контент анализи, 
за честота на употреба на термина Резултат-R, сред други 150 основни 
психопонятия и на още 50 общо научни термина; в/у представителни 
психологични текстове (от Корсини, Сеймън, Кенрик, Пенфилд, Изард, 
Величков, Дилова, Атанасов, Игнатов и др.) – в обем от над 3500 стр.; 
11 За което ще стане дума малко по-нататък.
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което проучване обхвана два месеца, през 90-те години. Установи се, че 
– на ТРЕТА ПОЗИЦИЯ (от всичките 200 позиции), по честота на упо-
треба, след понятия за „психика-менталност-душевност“ и след „психо-
логия, вкл. психологични изследвания“ – се нареди много ЗНАКОВИЯТ 
концепт „РЕЗУЛТАТ-продукт-форма-плод-ефект-извод-следствие-дан-
ни = R /1,2…n“; докато понятието „процес-операция –процесуалност“,  
имаше 37-а честотност (от всичките 200 ранжирания).

И тази езиково честотна сонда ни доказва тоталната значимост на 
т.нар. очевидно вездесъщи – резултативно-дискретни-Di, вкл. и R pers 
себе-регулации. Тяхното име и на френски език e REZULTAT – с превод: 
резултат; плод; ефект; последствие; следствие; извод.

Резултатът е и ВХОД (не само изход) на дейността. Четем в десет-
ки определения, някои и софистицирани, че и ЦЕЛТА е „Образ на бъдещ 
резултат“.  Има „Нормативни R“; „Иновативни R“ и пр.

Aкo Резултатът-R e и „качествен момент“; следва да се каже, че 
„Качеството е мерено количество“ (Хегел) .У нас – „Резултативно дис-
кретният момент-RDi“ – се сочи за „Качествено-количествен“ (Д. Ще-
тински).

Резултативният-R регулатор е типично дискретен, естествено сне-
мащ в себе си и съпътстващия го ментално-дейностен ПРОЦЕС. Десетки 
психолози у нас ползват концепта Дискрет-Di в същия смисъл (на струк-
турен момент; форма; статика; диахрония и пр.). Сред тях, в азбучен ред 
са – Атанасов, Величков, Герганов, Б. Димитров, С. Джонев, И. Зинови-
ева, Игнатов, П. Калчев, Кр. Крумов, Косев, Мавлов, Петров, Щетински 
и много др. (Kossev, 2009). Това е английски термин „Diskretе“ – който се 
различава и смислово, от „Diskree“.  Този термин е и в българския реч-
ник, с. 231, БАН, 2012 г. Особено значим е изказът – „ЖИВЕЕМ в ДИС-
КРЕТЕН СВЯТ“ (на Ангел Величков). И скорошният извод, за неспирна 
„ДИСКРЕТИЗАЦИЯ на ПОНЯТИЯТА“ (Радосвет Коларов,2016).

Всичкото това обосновава и ни води, и към името на нашата пер-
сонологична „Психо дискретна метода“ и Личностно резултативен-
R pers подход – PsyDi; както и формиращата се, на тяхна основа, след 
2000-на та година; под влияние и на Богдан Богданов и промисли – т.нар. 
от нас „Личностна психо-дискретна парадигма – PsyDi pers“; като ме-
та-систематика, на пет отделни по-частни, но взаимосвързани ментални 
системи; от гроздове-G регулаторни функции; със значими личностни 
типологии на R pers/1,2...n“; обосновани емпирично и теоретично и со-
циално практикувани…
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Ч е т в ъ р т а  ч а с т: ЧЕТВЪРТА ГРУПА ПОДСТРУКУРИ – 
ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ

11. ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ:
На последна, ЧЕТВЪРТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА 

ПОЗИЦИЯ (IV), не по значимост, в Общия личностен модел – GPM, 
на човека са т.нар. „ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ“.  Те са IV и логически 
поредно, фрагментиране в единния GPM; което, отново ще го кажем, е 
неотделимо и се слива със: (I) – Предикати-Po; с целостта на Базисните 
структури (II) RIS – Ego – CAN; и с Личностните структурно-функцио-
нални Себереализации (III), чрез с R int-pers (Личностен интериоризи-
ран резултат) и R ext-pers (Личностен екстериоризиран резултат).

Жизнените ориентации на човека са означавани и с други имена-
понятия-концепти; сред тях, най-чести са наименованията – „Личностни 
КООРДИНАТИ“ (при Величков и др.). Също и оси на индивидно-лично-
стни активности, дейности и поведения. Те също не са извън, а вътре в 
Общия личностен модел – GPM.

Най-популярна е координатната ос „Индивидуализъм-Колективи-
зъм“ – която аз оспорвам.

Жизнените ориентации са образно казано, ментално-магистрални 
пътища – насоки, по-които индивидно неповторимо, се движи – живее 
и фунционира, всеки един от нас (с присъщия му модулен GPM). И по 
тях, пак мислено и емотивно и ситуативно разпилени, или пък целево 
групирани, са необхватно разноликите ни резултати-дела, постижения-
себереализации и пр. (означени по-горе в множествата R int/1,2...n и R 
ext/1,2...n).

Тези магистрални и общочовешки жизнени ориентации са друга и 
в настоящия текст нова, IV функционално обособена, група от характе-
ристики и дименсии, на човешкото личностово съществуване/себе-осъ-
ществяване. Чрез и във тях (в IV) – се провиждат също и (I), и (II), и (III).

Най-съществена е тяхната почти СИМУЛТАННА Био-Психо-Со-
циoгенна троичност (Богданов я нарече „триделност“,  в есето си за 
Фройд – 2005 г.); която им е и първично зададена определеност – детер-
минация; в съпътстващата ги, непрестанна променливост – и тя, осо-
бено възрастово/вътрешно; но и епизодично, и ситуативно/външно пре-
форматирана.

Човешко личностните ориентации и насоки на живеене се прегру-
пират от своя страна, в нови ТРИ ПОДГРУПИ по ТРИ ОРИЕНТАЦИИ; 
или една нова бройка от 9 същностни думи-понятия (вж. Фиг. 9, Модел 
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5) и КОНСТРУКТИ (по Кели, Игнатов) – за описване пак на човешкото 
същество, наред с предишните три, също базални групи (I, II и III ) – 
всичките те, все личностни формирования (вж. Фиг. 1: Модел 2, Фиг. 
4: Модел 1, Фиг. 6: Нагледно изображение на GMP, Фиг. 8: Moдел 3 и 
последният Модел 5, Фиг. 9).

12. БИО-ПСИХО-СОЦИАЛНИ ОРИЕНТАЦИИ:
В първата същностна подгрупа ориентации на нашето живеене, 

водеща e тяхната БИО-психо-социална (и главно ПРИРОДНО БИОЛО-
ГИЧНА) генеалогия. И в тази тройка, са: (а) Либидна свързаност-Lib; 
(б) Сигурност и Себесъхранение-Seсur; (в) Темпераментова невроген-
ност и типология – Еxtr/Intr и Psy/N ... (вж. Фиг. 9, Модел 5).

а) „ЛИБИДНАТА СВЪРЗАНОСТ-Lib“ e с Фройдовите разширени 
съдържания, на въведеното от него понятие „Либидо“; базиращо се на 
„Ерос“ и на половата наша, генно зададена, обикновенно хетеро, по-ряд-
ко и хомо сексуална ориентираност; и двете, обхващащи не само съпру-
жеската и извън-семейна любов и привързаност; но и още по-богатата 
и по-друг начин украсена либидно-любовна отдаденост-привързаност, 
към собствените деца-рожби (по Фройд). Към хората и света. До извода, 
вкл. и на Йоан-Павел II, че „Любовта не е отделен атрибут, а същност 
на човека“.  Другото име на Бог е също Любов. Бих казал, че името на 
Живота също е съзидаващата ни Обич.

б) „СИГУРНОСТТА-Seсur“– със синоним и на СЕБЕСЪХРАНЕ-
НИЕ; личностно и на семействата ни; и на себеподобните. И този втори, 
основополагащ наш човешки инстинкт, описван пак от Фройд, е не само 
телесно-биологичен, но и психо-социален (А. Величков, К. Гайдаров). 
Той е слят и дори подчинен на първенствуващата, т.нар. Lib-идна ос и 
репродуктивна основа на живота ни. За което свидетелстват, напр. таки-
ва факти: като безброй случаи и трагично-житейски примери на затру-
пани при земетръси тела на родители, които обичайно са надвесени или 
прегърнали своите, също мъртви мили рожби, в инстиктивен порив не за 
своята, а за тази на децата си защитеност. Преди време, в. Труд, на първа 
страница писа – „Майка изгоря в пожар, прегърнала двете си рожби“. ..

И на трета позиция, от предимно биогенно зададените оси на жи-
веене, в „IV.1“ е:

в) „ЕКСТРАВЕРТНО-ИНТРОВЕРТНАТА-Е/I темпераментова не-
вродинамична човешка природа (в древността и по-сетне означавана с 
термините – сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик). Тоест, има-
ща пак разноречива умноженост. Нейният обосновател Айзенк (думата 
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е за човешките черти-дименсии-типове, записвани кратко с горното Е/ I, 
a oще и с N/P oзначаващи „Екстраверсия –Интроверсия“ и „Невротизъм-
Психотизъм“) – именно самият този Айзенк, ненадминатият емпирик, 
изрично подчертава, че експериментално доказания от него „Модел за 
личност“,  приет в световното научно познание и в световната хума-
нитаристика, е едностранно „биогенен модел“ на личността на човека. 
Това бе и основната подбуда и мотивация у нас да се търси настоящия, 
оцелостен и относително по-всеобхватен – „Общ модел на личността – 
GPM“. 

Неоснователно, за откривател на „E / I“ oриентацията (и дименсия) 
на личността, се сочи и Юнг.

Тук е и „Личностната тревожност“,  диагностицирана от Тейлър и 
Спилбъргър (по Щетински и др.).

Очевидно е, че Био-психо-социалната триада е слята с RIS (Ро ли-R 
– Индивидуалност-I – Статура-S) на Индивида.

13. ВОДЕЩА ЛИЧНОСТНО-ПСИХИЧНА ГЕНЕЗА (ПСИХО-СОЦИО-БИОГЕН-
НА):

Втората, след „Геномната“,  пак само условно отделена, подгру-
па на жизнени ориентации, или координати и дименсии, които също са 
троично обусловени (ПСИХО-социо-био); но вече – обърнете внимание, 
с ВОДЕЩА ЛИЧНОСТНО-ПСИХИЧНА ГЕНЕЗА, от т.нар. „Псином“,  
са: (г) Интелигентност-IQ, (д) Изяви с Успех/Доминации-I-S/D, (e) Под-
съзнателност-Sub/cons- (виж фиг.9).

г) ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА-IQ, която е вродено-придобивана (на-
ричана от Кетел „флуидна“) или научена („кристализираща“) – се оз-
начава-измерва, с популярните коефициенти IQ. Последните години, 
легитимен е също моделът на Гарднер и др., за многомерната интели-
гентност. Отдавна и в редовите говорения, всички употребяваме изрази 
за: „природен“,  за „технически“,  за „социален“ , „aртистичен“,  „музи-
кален“,  „математически“ и пр. IQ. Популярен става и „емоционалният 
интелект“. 

Всичко това наричаме и свят на „личностните когниции-C“; с чо-
вешките умствени способности, дарби, до ниво на талантливост, или на 
уникална гениалност. Иначе, всички ние сме и eднакво езиково-умни, и с 
неповторим мисловно-разсъдъчен колорит; на стиловост и пластичност.

Тук е и MSI за структура на интелекта, с три нива – „Дискрет-
но“; „Стилово – за когнитивни стилове“, и „Интегрално – за IQ (според 
Гилфорд). А при нас се откриват същите нива, но при Афективната-А 
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сфера на психиката. Те са съответно:. 1) за „Дискретна компетитивност-
UCM“; 2) за „Дейностна структура-BAS“; а също и за „Аспирационни 
стилoве-AS“; и 3) Интегрални нива, не само за IQ; но главно за и във 
GPM, където когнитивно и афективно, отново са неотделими; а също и в 
„ИД“ – за масово Индивидуализирана Демократизация.

Друга, пета поред, духовна страна, на континуитетно неделимото 
„Когнитивно-Афективно“, е:

д) ОРИЕНТАЦИЯТА ни към ИЗЯВИ с УСПЕХ-ДОМИНАЦИИ. 
Нея съкратено записваме като I=S/D orient. Подобно акцентиране върху 
I-S/D човешката насоченост се извежда първо, от различни наши проуч-
вания, върху личностната агоналност-съревнователност-йерархичност и 
за AS-Аспирационните стилове на личността.

Тя кореспондира с нагласите към многотипови, ситуативни и жиз-
нено потребни сравнения, доминирания, надпревари и пр. Не само с 
„Другите“,  но вкл. със и над „Себе си“ (изтъквани още от Плутарх, 
Квинтилиан, Пиаже и Фрес, Пирьов и експериментално верифицирани 
от нас); това себе-надмогване, не случайно е с 5-кратно повтаряното – 
„Надхвърляне на себе си“,  от финалната с. 335; на „Отделно и заедно“ 
/2005/, по Богданов; Или с Богдановия извод, че цялата елинска култура 
е предикатно АГОНАЛНА; че живеенето ни е йерархизирано – все идеи 
за I-S/D (Успех-Доминантност).

И съвременната ни цивилизация е също тотално КОНКУРЕНТНА. 
А, сред типовете мотивация – „Мотив за постижение-МП“ – се оказва 
също ВОДЕЩА (по Хекхаузен). А, в „Homo ludens“ на Хьойзинха, съ-
ревнователните игри, в еволюционно исторически план, са също доми-
ниращи; за училищата в древния Рим, Квинтилиан е открил, че надпре-
варата е първа подбуждаща сила; допълван по-късно от подобни идеи на 
Коменски, на Русо и много други.

Много са изследванията и у нас, вкл. в/у спортно състезателно кон-
куриране (вж. Св. Димитрова, Т. Янчева, Й. Зографова и др.). И всич-
ки ние, във всекидневното си битие, от ранното ни детство и по сетне, 
лично узнаваме и съпреживяваме универсалните нагласи към едни или 
други успехи.

За да заключим, в едно общо твърдение и допускане, че човекът, 
като говорещо, мислещо, творящо и себереализиращо се същество, тър-
си свои лични изяви с обществени признания.

Надпреварите са и механизми на прогреса . Макар и невинаги ху-
манни. Дори и в олимпийски състезания и милиони други конкурси. Да 
не говорим за пирови победи; чрез терор и войни. Най-отблъскващи са 
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расовите и религиозни омрази; тоталитарното господство, над свободи-
те ни и пр.

е) ПОДСЪЗНАТЕЛНОСТТА – Sub/cons е друга, шеста в този ред, 
общодуховна „координата“ в нашия живот, открита и описана пак от 
Зигмунд Фройд; дообяснена и от Юнг, вкл. като мъгливо „колективно 
несъзнавано-N“; като „интуитивна“ личностна типология, по Майер-
Бригс – Теоретичния-Индикатор – MBTI. Тя е означена и в Общия лич-
ностен модел – GPM; чрез CAN (Когнитивно/Афективен и N – Несъзна-
ван личностен, психо-социален опит – Фиг. 1, 2). 

Във Sub/cons са и изтласканите и „забравяни“ психотравми и катас-
трофично тревожни, вкл. и Lib страхове (Н. Атанасов, О. Тодоров), как-
то и т.нар. от Фройд ЛИЧНОСТНИ ЗАЩИТИ. Всичките те, в съответни 
жизнено ситуативни преплитания, с изненади пробиват потискащите ги 
осъзнавания; и дори нахлуват в нормалната ни психика, като причиняват 
неврози, депресии и други нервни сривове (по Шипковенски, Шаранков, 
Темков, Петров-баща, д-р Петров-син и др.).

Психоаналитичната терапия, чрез намеса и съдействие на психоана-
литика лечител, треньора и фасилитатора (Н. Атанасов, О. Тодоров ); 
също и Аз-центрираната психотерапия (Р. Георгиева), като подпомагат 
своите пациенти и се опират на спечеленото им доверие, дори без суб-
станции и оздравителни хипнози – могат, чрез прецизни процедури да 
извикват в съзнанието изтласквани травматични агенти, и чрез тяхното 
разкриване-преживяване, да достигат до оздравителното им преодоля-
ване, като възвръщат душевно болни личности в състояния на психична 
нормалност и изненадващ креативитет.

И тази Личностно-психична ориентация се слива напр. с CAN от 
Базисната структура (Когнитивно-С – Афективно-А – Несъзнато-N; Фиг. 
2). 

13. СОЦИАЛНО-СРЕДОВИ ДЕТЕРМИНАЦИИ:
Стигаме и до третата, последна и най-висша в субективно ментал-

ната „йерархия“  подгрупа от жизнени ориентации, които имат и нова 
степенуваност, в нова троичност, с ново водачество, и то вече е „СО-
ЦИО- психо-биогенетично“; с водещи, ПРЕДИМНО СОЦИАЛНО-СРЕ-
ДОВИ детерминации (вкл. и от вътрементални среди и съдържания), 
а имено за и на: (ж) Иновативност-Innov, (з) Трансцедентност-Tr, (и) 
Ефективност-Effect (вж. Фиг. 9, Модел 5).

ж). ИНОВАТИВНО-Innov променящата и отличителна седма жиз-
нена ориентация е свързана и с личностовата ХАРАКТЕРОЛОГИЯ. Тя 
развива, сякаш съдбовно и УЧУДВАЩО НЕПОВТОРИМИ ИНДИВИ-
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ДУАЛНОСТИ – с КОЛОРИТНА ДУШЕВНОСТ, у всеки отделен човек; 
и го превръща в най-висока и висша ценност; доколкото всеки човек-ин-
дивид е НЕЗАМЕНИМО творческо същество (което прави и смъртното 
наказание аморално; религиозно и юридически/правово – неприемли-
во).

Тоест, в Innov – Иновативно себепроменяща ориентация се включ-
ва реално проявявената от всеки човек, специфична само за неговата 
персона, П Е Р С О Н А Л Н О С Т (по Вацов, Господинов, Гочев, Дой-
нов, Димова, Донков, Енев, Ефтимова, Ефтимов, Знеполски, Йосифова, 
Искрова, Карабашлиев, Конджалов, Кьосев, Левчев, Личева, Лозанов, 
Каприев, Москов, Неделчев, Б. Нешев, Николчина, Русков, Рамчев, Е. 
Стойчев, Сугарев, Теофилов, Фадел, Иван и Стефан Цанев, Игов и мно-
го, много др.). Innov-жизненост и индивидна неповторимост, описвана с 
понятия или чрез литературни наративи, в стихотворни и епични образи 
– обема и функциониращи капацитети дарби и индивидуални потенциа-
ли (вкл. и от света на т.нар. Лирически-Творящ Аз). Ясно е, че Innov 
– нешаблонна жизнена ориентация, не е някакво болестно състояние, 
а характризира и е маркер на изстрадан Необичаен КРЕАТИВИТЕТ на 
човека; непридвидима, невключена в стереотипни рамки (вкл. и в поня-
тийните рамки на Общия личностен модел – GPM) и други норми много-
лика и ситуативно променлива човешка неспокойна душа и душевност.

И най-горе, в насоките на живеене, са степенувани човешко-лич-
ностните екзистенции, черти и смислообразуващи мотивации (по Леон-
тиев), ценности (по Рокич; у нас Кр. Байчинска; Ив. Бардов), с близки 
и далечни цели (по Нютен). Тук са психокорените, на духовни мечти и 
химери. И те са:

з) ТРАНСЦЕНДЕНЦИИТЕ-Tr – сред които се открояват лично-
стните ценности (етичните добродетели, естетичните образци и божест-
вено сакралните просветлености), които осмислят целият ни съзнателен 
жизнен път; от първите осъзнати стъпки, до последните мигове от инди-
видното ни битие. И всичките тези интенции за справедливост и почтен-
ност, за хуманност, за достойно алтруистично поведение, за изтласкване 
на завистта и злото, вкл. в семейството, в приятелската и колегиална 
среда, и в редовите общувания; имат своята пословична за човека про-
менлива и развиваща се, про- и анти- разнозначност и динамика, които 
отделните думи-термини не са в състояние да обхванат. Защото много от 
тези душевни реалии са и неназовими.

Това висше ниво на личностната душевност, е и т.нар. Фройдово 
Super-ego, или Свърх-аз.
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Думите-понятия за личностните Tрансцеденции-Tr винаги са ед-
нозначно ограничени. Дори те да са формулирани от Аристотел в „Ни-
комаховата етика“; или да се приписват на самите Божества – Христос, 
Мохамед, Буда; в Библията и Корана; и от моралиста философ Конфу-
ции; от мислители като Дерида, Хабермас, Рикьор, до Цветан Тодоров, 
Юлия Кръстева и др. Ето защо, тези думи се опират и върху междудуми-
ето; на ситуативните контексти и променливите дискурси.

И накрая, като девето (и 29-о за оцелостения „GPM“)и всеобемащо 
„функционално-пулсиращо“ измерение – условно ще отделим и запи-
шем, и деятелно-активиращата, жизнена координата за:

и) ЕФЕКТИВНОСТ-Effect – и тя, НЕ се редуцира само, до т.нар. 
резултатност-R pers/1,2…n; с достиганите целеви, иновативно-креатив-
ни и др. резултати-постижения. Ефективността-Effeсt е освен Резул-
тативност-R pers в числителя си, но и съотнесена към изразходваните 
ресурси, за тези индивидни постижения – не само външни финансово 
материални ресурси; а главно, вътрешно индивидни сили и капацитети-
потенциали, свързани със съхранение на човешкото здраве и за дълголе-
тие, било физическо, също и психично-духовно здраве с висока субек-
тивно психична удовлетвореност и духовни СМИРЕНИЯ, и с чувства за 
досягане и до смътно търсеното ... Щастие.

Effect-ът е и личностен фактор за общо социално добруване и ху-
манизъм, вкл. и чрез персонализирани – сиреч и хуманизирани – об-
ществени условия; на обновена пряка и психически включваща всеки 
човек ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ; за удовлетворяване на висши потребности 
за изява-монстрация (по Знеполски, Лозанов, И. Милев, Москов, Кьо-
сев, Карджалов, А. Христова, Петров); с изпробване-ПрСиВ (Провер-
ка на сили и възможности) и показване-ПоСиВ (Показване на сили и 
възможности); и обществено одобрение-ОбОд; за развитие на собстве-
ни човешко-личностни потенциали, на сили и дарования; с активирана 
лична опитност и усилвана личностна компетитивност и компетентност. 
Зависими, от лични претенции/аспирации на индивида (вж.И. Паспала-
нов, Р. Божинова,), в констелациите и на открити от нас Аспирационни 
стилове-AS = HARA-k-IRI (публикувани в отделна монография, 1995 г.).

Тук ще ни подпомага и един забележителен труд-ориентир, какъв-
то е „Загадката на здравето“ на Гадамер; както и цялата херменевтична 
парадигма; водеща ни към оцелостени смисли; така както дълбинно ги 
разкрива и Франкъл, преминал и през адовите, национал-социалистиче-
ски преизподни на страданието – осмисляни творчески и неповторимо 
и от професор Богданов. Вкл. и в последните му, завещани към всички 
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ни... „ДУМИ, ЗНАЧЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И НЕЩА“ (2016).
За втори път се позоваваме на Психо/графемата (Вж. Фиг. 7), която 

наново визуално-зримо илюстрира относителната обособеност, но глав-
но и слятост/преливане, която също е характерна и за току-що предста-
вените три групи (Био-социални, Водещо личностно-психични, Социал-
но-средови) Жизнени ориентации.

След вписването и на горните 9 (3 x 3), от „а“ до „и“,  човешко-
личностни Жизнени ориентации, чрез техните съкратени означения, ние 
имаме най-подир – макар и все още хипотетичен, оцелостен вариант; 
търсен и дано потребен, за интегралното човекознание; т.нар. – Общ 
личностен модел – GPM; със зададени му възможни единства, от „Об-
що-Особено- Единично“; и като „Био-Психо-Социална“ синтеза. Винаги 
неделимо континуитетна. Този вариант на подвижна структурно-функ-
ционална, статично-динамична („диахронно-синхронна“ по Др. Петров) 
човешка изграденост, илюстрираме и чрез ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА семио-
тично-знакова и езикова конструкция в Модел 5, Фиг. 9.

Фиг. 9: Moдел 5 – Общия модел на личността – GPM, 
с включени Жизнени ориентации

Тук, в Модел 5, мултиплициранията са трикратно и пак условно 
увеличени /3 x 3/+/3 x 3/+/3 x 3/, за да се внуши, че личностните „меко 
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структурирани“ и системни модели (интерпретанти) от Общия лично-
стен модел – GPM, представляват Безкрайни дискретни редове; при това 
модулно пулсиращ“ (по Богданов); за разлика от т.нар. Крайни Di редове 
(като цифровия ред от 0 до 9, брой на дните, на буквите и пр).

(На 4-та позиция (след Модели 1, 2 и 3) остава Постер 4; а всички-
те те са обединени чрез GPM 5 – Модел 5.)

В GPM-5, пред REPR, мислено стоят (макар и неотбелязани тук), 
първо, общите ни СВЕТОВЕ-МОNDES. А накрая, след S-D са техните, 
по-близки ни РЕАЛНОСТИ-REALITES. 

(Всичките тях, като неотделими среди – Светове – Реалности – при-
родно екологични и социално очовечени, тук ги няма означени; защото 
са и извън GPM; но те са и – „в него“). Те са от друг тип свързвания.

Всеки от нас, имайки любознателна природа, може да има и полз-
ва Модел 5, като понятиен „ключ-компас-бинокъл“; за надзъртане и за 
летежи-странствания в духовните светове на Другостта; в Собствените 
психични светове; също и на ближните; и на инцидентно опознавани; 
индивидно обогатени и неповторими духовни вселени и пак, до-форми-
ращи се изменими идентичности, които, не са едно-еднозначни, а вина-
ги едно-МНОГОЗНАЧИМИ и все пак, само с едно-eдничко лично ИМЕ 
Символ на Аза.

ИЗВОДИ

– Личността, въпреки неподражаемите индивидни себереализации, е 
СИСТЕМНО образувание; имащо логично хармонизирана устроеност; която 
може да се концептуализира и моделира.

– Личността е едновременно „открита“ (по Олпорт) и „закрита“ (по Ана-
ниев) „самоуправляваща се сложна динамична система“ (по Берталанфи); и 
разбира се, винаги специфично „модулирана“. 

– Личностно биогенни наченки, за всеки индивидуален GPM, има дори 
в зародиша и във вътреутробното му развитие. Но човекът се ражда, предимно 
като „геномен индивид“.  Със заложби...

(Напр., в поредица от наши снимки на зародиш, наченките на мозък виж-
даме към 5-ия месец; това пише и Пол Остерийт – 2007; удивително е, че в 
оплодената яйцеклетка има всичко).

– Личностното формиране не свършва с първите 7 години; а тече през 
възрастови етапи (Ериксън): с типологии на GPM – в следнатален срез; учени-
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чество; зрялост; до възрастност; и в „завещаното“!
– Личността в GPM е освен онто- но и фило-генезисно и исторично ди-

ференцирана; от първо-човека; до мобилния днешен човек, в дигитални бъдни 
епохи; с милиардни „себе-клонирания“. 

– Личността е „Единствената цялост в света“ (за Бердяев), а... „всичко 
останало е партикуларно“; и GPM може ментално да „довежда“ в „Ego“ и в 
„CAN“, всички микро- и макро- светове и вселени.

(Човекът е „албедо“,  или микро „бозон“,  до мегаструктурата „Голямата 
стена“ – с над 2000 галактики; дълга 500 милиона светлинни години; широка 
около 200 мил. св. г.; и дебела само 15 мил. св. г.).

– Личностните подструктури са КОМПОНЕНТНИ образувания. Сиреч 
многомерни. Или както се изразяваме – „едно-многозначни“.  Това професор 
БОГДАНОВ беляза с думата „оцелостености“. 

– Личностният елементализъм (още от Вундт; неприеман от Мах и др.), 
заедно с постулата за непосредственост на психичното, са отхвърлени; вкл. и 
след идеи на професор БОГДАНОВ.

– Личностната душевност е ВИСШАТА психика. И тя се ПРЕЛИВА и 
в НЕ-личностната психофизика и психофизиология на човека; при което, еле-
ментната процесност тече в нея и извън нея.

– Личностната Епистемология (по Пиаже) влива КОГНИТИВНАТА 
ПСИХОЛОГИЯ, вкл. и чрез езико- и речезнанието, в гносеологията и логиката; 
и в невро-когнитивните науки.

– В/у личностните модели, вкл. и Модели за структура на интелекта – 
MSI, вече се творят и ИЗУМЯВАЩИ ни, все нови и по-СЪВЪРШЕНИ, диги-
тално-електронни СОФТУЕРИ.

– Личностната ПСИХОЛОГИЯ, с над 100-те психодисциплини, опиращи 
се и на ЛИТЕРАТУРНИТЕ НАРАТИВИ (вкл. и фикции); може да ни води и до 
т.нар. семиозисно, софтуерно човекознание.

– Всичките те са „ПРОТИЧАЩИ УЧЛЕНЕНОСТИ“ и личностни секвен-
ции; като единства от процеси и резултати. Сиреч, с отделни и неотделимии 
континууми.

– Личностните субструктури са триделно „БИО – ПСИХО – СОЦИАЛ-
НИ“,  с модериращо свързващата и медиаторно ориентираща позиция, на СЕ-
БЕСЪЗНАВАНАТА идентичност; също „Ind/модулирана“.  

– Те са НЕОТДЕЛИМИ от личностната цялост, въпреки ситуативно-дис-
кретните им фрагментации и са МНОГО-СВЕТОВИ ПУЛСАЦИИ, от и към: 
външни (природно-социални) и вътрешни вселения.

– БРОЯТ на личностните подструктури НЕ е неизменно постоянен. Той 
задължително СЕ ПРОМЕНЯ, с промяна на критериите на синтеза; в духа на 
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„Общата теория на системите“. 
– „ПСИХОДИСКРЕТНАТА- PsyDi“ парадигма (2000-2017) се опира вку-

пом на споделените идеи – като системна и херменевтична персонология: не 
само дискурсивна, но и разказвателна.

ПП – Новите прочити на научното ми есе за GPM (2017) и размислите 
върху него показват някои празноти в текста. На първо място, това е задължи-
телното, макар и съкратено, представяне на инструментариумите (Методоло-
гиите/Методиките/Методите – МММ) на тази разработка:

А) Първото „М“ касае и включва основните парадигми. Не само общо-
научните (Философско логическа за Теоретични конструкти; Обща теория на 
системите; Семиотика; Кибернетика; Стохастична и Дискретна математика; 
Когнитивно Моделиране; Структурализъм и др).

Също и – Евристика, Генетика, Аксиология, Етика, Естетика, главно Ан-
тропология.

– GPM е и опит, за концептуално съчленяване (в духа и на Богдановото 
„Херменевтично говорене“), на няколко психопарадигми: от Бихейвиорално 
Дейностна с Интроспекции; Психоаналитична; Хуманистична; Интеракциони-
зъм; Когнитивна – до „PsyDi Структурална“. 

Б) Второто „М“ (за Методиките) – те предимно са експериментални (по-
малко тестово-квази-емпирични); с предимно Формиращи естествени експери-
менти; превръщани и в Лабораторни аналози-модели; Проективно-невербал-
ни; със Словесен отчет и Социологични R-патерни.

В лаборатория съм имал: първо, 159 ИЛ (1965); и по-късно 219 ИЛ 
(1979). С 11 „ММ“ метода.

В) Третото „М“ (за Методите) – те са от Поведенческо активизиране на 
терен и в лаборатория (в труд и игра) с мерене на Продукти-Резултат“; с Пре-
фориращ ергограф; Коректурни таблици – за бит/сек; Проективен невербален 
тест – DR/P с линийки; Поведенческо Съревнователни „М“;

– и други „М“: стандартизирани за възрастта на ИЛ: Личностен тест от 
Айзенк; Тест за тревожност – Тейлър; свой Оценъчно Себеоценъчен Тест – 
ОСТ (съчленяващ Метод на взаимни независими характеристики и Себеоценя-
ване в реални групи); Здравни статуси; Обективни данни; Анкети.

Съществена е синхронията в „МММ“ – не само Био-графична; но слято в 
Психо- и Социо-графии. Поради това, наред с теоретичния конструкт ГЕНОМ, 
използвам и мои мегаконцепти ПСИНОМ и СОЦИОНОМ. (За да се преодоля-
ват едностранните, напр. Медицински модели, за Личност).

Търси се семиозисно динамичен и многомерен структурализъм: който 
извлича, от несравними и неповторими идео-графики; стохастично меки и 
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ПРОТИЧАЩИ (възрастово и ситуативно модулни) субструктури; като „пулси-
ращи“ Личностни образувания; мислими само ЧРЕЗ целостта на GPM.

Десетките хиляди измерителни актове и статистичеките им синтези, се 
съчетават с Наблюдения, с Авто-себеанализ и богата Наратология, вкл. и от ли-
тературни типажи, макар и фикционални ПЕРСОНИ. От кино, театър, опера, 
музика, скулптури, художествен дизайн и пр., и пр,

Тенатично GPM се разполага в предмета главно на Психология на лич-
ността. А също така и в Социалната и Експерименталната психология и Мета-
психологията (и Психосемиотика). Досяга се до Социология, дори до Култу-
рантропологията (според С. Джонев). И е една синтезна Персонология.

Парадигмално GPM e дискурсивно (структурно) сциентичен. Но е споен 
и от образни наративи.

Стратегията в GPM e – Да достига и до научни ВНЕДРЯВАНИЯ и ХУ-
МАНИЗИРАНЕ, в живия живот. Така се стигна (2012-2017) и до нашите виж-
дания за „Индивидуализация на Демокрацията-ИД“. Те се прибавят към идея-
та за Европа на индивидите на Улрих Бек. Една бъдеща публикация.



ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТРАПСИХИЧНИЯ КОНФЛИКТ 
НА КУРТ ЛЕВИН КЪМ ТЕОРИЯТА 

ЗА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА DOUBLE BIND 
И РОЛЯТА Ѝ В ЕТИОЛОГИЯТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА

Валентин Калинов

Резюме: Предлаганата статия е посветена на два модела за интер-
претация на конфликта: от една страна, интрапсихичнияt модел на конфлик-
та приближаване-отблъскване, формулиран в топологичната психология на 
Курт Левин (1890-1947), а от друга – интерперсоналният модел на двойната 
връзка (double bind), свързван с изследванията на Грегъри Бейтсън (1904-1980) 
в областта на системната теория и комуникационния анализ. Избраните мо-
дели се контекстуализират детайлно, като особено внимание е отделено на 
психопатологичните измерения на модела на двойната връзка, доколкото той 
заляга в основите на една от най-известните и влиятелни средови (nurture) 
теории за етиологията на шизофренната психоза.

Ключови думи: конфликт, Левин, теория за полето, топологична пси-
хология, теория на системите, Бейтсън, двойна връзка, double bind, шизофре-
ния.

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМА

Както в общопсихологичен, така и в психопатологичен аспект 
интрапсихичните конфликти имат фундаментална роля в адаптивната 
конституция и функция на психичното в норма и патология, а тяхното 
експериментално и теоретично разглеждане е отправна точка за множе-
ство клонове на съвременното психологическо познание. Oще опитите 
на Павлов доказват, че продуцирането на конфликтна ситуация, в която 
животното е поставено в рамките на експериментите с положителни и 
отрицателни условни рефлекси, посредством „сблъскване (непосред-
ствено следване) на двата противоположни нервни процеса“ може да 
доведе до хроническо отклонение на работата на висшата нервна сис-
тема от нормата, или т.нар. от Павлов „експериментална невроза“ [Пав-
лов (1931) 1953: 418 и сл.]. Обичайно със ситуацията на конфликт се 
свързват както остри параадаптивни реакции на личността, простиращи 
се от рязко повишен афектабилитет до емоционален шок, така и реак-
ции с по-умерен интензитет като колебание и несигурност, но също и 
тревожност, мисловен „блокаж“ и различни по изява парабулии. Дори 
и да се абстрахираме обаче от това специфично за психопатологията 
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проследяване на конфликтите, на най-първичен план на разглеждане ос-
нования за възникване на конфликт могат да бъдат съвкупно открити в 
най-елементарните практики на човешкото всекидневие. В настоящата 
работа ще се опитаме да разгледаме именно поредица от такива „нор-
мализирани“ конфликтни възможности, чиято концептуализация може 
да бъде поместена в контекста на теорията за конфликта приближава-
не-отблъскване (approach-avoidance confl ict), получила своето първо и 
плътно описание в работите на Курт Левин [Lewin 1935]. На второ мяс-
то, желанието да потърсим определена интерперсонална интерпретация 
на скицирания левиниански интрапсихичен модел на конфликта1, ни от-
веде към критическото му съпоставяне с един от основополагащите за 
класическата системна теория конструкти – понятието „двойна връзка“ 
(double bind), чието особено – проблематично – значение за разбирането 
на етиологията на шизофренията, е обект на множество практически и 
теоретични разработки през 50-те и 60-те г. на XX в., в рамките на т.нар. 
Проект Бейтсън и обособената във връзка с него група изследовате-
ли от Института по психология в Пало Алто, Калифорния, обединени 
около фигурата на Грегъри Бейтсън. Във всеки случай усилието ни за 
успоредяване и съизмерване на двете концепции – за интрапсихичния 
конфликт в перспективата на Курт Левин и за интерперсоналната двойна 
връзка в перспективата на Бейтсън – цели не толкова да изтъкне опреде-
лени модалности на конвергенция помежду им, нито пък да легитимира 
допустимите степени на контаминация на твърде разнородните контек-
сти на психологическото и поведенческото знание, към които наблюда-
ваните конструкти принадлежат (теория за валентността и мотивацията 
при Левин и теория на системите и комуникациите при Бейтсън), колко-
то да изпробва – чрез една своеобразна смяна на гледната точка – един 
възможен интердисциплинарен подход към тълкуването на конфликта 
приближаване-отблъскване (при отчитане на всички съществени услов-
ности при контекстуалните преходи), който би могъл да бъде обгледан 
не само в понятията на теориите за валентността и за психологическото 
жизнено пространство, но също и в теорията за системите, и по-точно 
казано – в една от привилегированите ѝ прицелни точки – семейната 

1 В чисто биографичен и историографски план желанието ни съответства напълно на 
работата на Левин върху груповата динамика между 1935 и 1946 г., получила мащабен, 
макар и посмъртен израз в публикувания през 1948 г. сборник Решаване на социални 
конфликти [Lewin 1948], съдържащ най-важните студии на Левин върху приложението 
на теорията за конфликта приближаване-отблъскване в областта на социалната и гру-
повата психология.
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система, като на преден план се експлицират най-вече възникващите в 
хода на разглеждането подозрения към така формулирания проблем. На 
последно място значимата, макар и проблематична, психопатологична 
апликация на теорията за двойната връзка към патогенезата на шизофре-
нията също би могла да послужи за провокация към стремежа за разши-
ряване на познанието. 

II. КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕЛА ПРИБЛИЖАВАНЕ-ОТБЛЪСКВАНЕ
Както е известно, моделът приближаване-отблъскване има своя 

произход в цялостната програма за обновление на методологията и кон-
цептуалния апарат на психологията като наука за човешкото поведение, 
програма, съставляваща един от най-оригиналните приноси на Курт Ле-
вин към фонда на психологическото знание. На най-високо епистемо-
логично равнище програмата на Левин и възникналите в нейния обсег 
вторични концептуални формации (теориите за психологическото поле, 
за мотивацията, за валентността и потенциала на поведението) би могла 
да бъде специфицирана от гледна точка на предложената от Левин „ре-
волюционна“ (в термините на Томас Кун) смяна на парадигмите в психо-
логическата наука, при която се извършва преход от спекулативен (Ари-
стотелов) тип познание към конструктивен (Галилеев)2. Представената 
2 Предложената от Левин смяна на парадигмите със сигурност не е изолирано явление 
в епистемологичната нагласа на късната Модерност: тя лесно може да бъде редополо-
жена с извършените почти по същото време преходи от Аристотелова (пропозиционал-
на) към не-Аристотелова, т.е. Фрегева (предикатна) логика и от класическа (двузначна) 
към некласическа (тризначна) логика, прехода от класическа (Нютонова) физика към 
некласическа (Айнщайнова), и свързания с нея преход от класическа механика към 
квантова. От друга страна, всички тези епистемични трансформации, макар и автен-
тично по рождение на „новия научен дух“ (Башлар) създават определени безпокойства 
сред европейските елити. Дори без да се позоваваме на известното есе на Пол Валери 
Кризата на духа (1919), програмно за разбирането на настъпилата след Голямата война 
светогледна криза, достатъчно е да си спомним за тревогата, която изпълва началните 
страници на Кризата на европейските науки и трансцеденталната феноменология на 
Хусерл, публикувана посмъртно през 1936 (годината, в която Левин публикува Прин-
ципи на топологичната психология), където обективизацията, математизацията и т.н. 
ключови характеристики на (Галилеевата) наука на Новото време, се интерпретират в 
светлината на катастрофата от военното и следвоенното време като водещи до разпада-
нето на смисловата цялост между човек и свят, а науките за „голите факти“ се посочват 
като водещи до създаването единствено на „голи хора“.  Към скептицизма на Хусерл 
се присъединява и един от най-видните представители на гещалтпсихологията – Вол-
фганг Кьолер – един факт с особена значимост за настоящото обсъждане, доколкото 
Принципи на топологичната психология започва с открито писмо на Левин до Кьолер, 
служещо – както, между другото, се казва – да опровергае мита, че гещалтистите не се 
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опозиция се описва лапидарно като изместване на интереса от отделния 
и изолиран (психологически) феномен, а оттук – и на неговото научно 
(есенциалистко) обяснение като такъв, като произлизащ от вътрешен 
драйв или емоция – към опит за процесуално обяснение на феномена, 
който го разглежда във функционално отношение със средата, в която 
той се проявява [Lewin 1935:13 и сл.; Lewin 1936:8 и сл.]: „динамиката 
на процесите, подчертава Левин, винаги трябва да бъде извеждана от 
отношението на конкретния индивид с конкретната ситуация“ [Lewin 
1935:41]. По-генералните последствия от тази трансформация обаче 
засягат въобще методите на психологията като наука и принципите на 
образуване на понятията, с които тя работи, както и критериите, обусла-
вящи номотетичните зависимости, които претендира, че извежда: Ари-
стотеловият тип познание пренебрегва конкретните случаи и заскобява 
тяхната вариативност, за него те изглеждат винаги недостатъчно инфор-
мативни и дори лишени от актуална полезност, защото онова, което се 
търси, е – една класическа епистемологична позиция – повторяемост и 
висока честотност на проява на феномените, които наблюдава, докол-
кото онова, което не се повтаря достатъчно често просто лежи извън 
пространството на разбираемостта [Lewin 1935:14], въплътена в аристо-
телисткия принцип, че наука може да има само за общото, но не и за 
единичното. От друга страна конструктивният Галилеев подход акцен-
тира именно върху стойността на отделния феномен и динамичните от-
ношения, в които той влиза със заобикалящата го среда, които се явяват 
сами по себе си условията както за неговата епистемологична „легал-
ност“,  т.е. достъпност, така и за легитимостта му на научен обект. Оттук 
всяка апликация на определени научни генерални положения и закони 
нападат взаимно [Lewin 1936:viii]. През 1939 г. в Мястото на ценността в един свят 
на факти, позовавайки се на Галилеевия поврат, Кьолер ще признае, че макар точните 
науки да ни дават представа какво представлява истинското познание (real knowledge), 
колкото повече хората ги изучават, толкова повече поразява контрастът между техните 
постижения и „нашата пълна озадаченост пред всички най-същностни човешки про-
блеми“ [Koehler 1939:8-9]. Но вероятно първото място, където тази мисъл се появява 
– с цялата сериозност на една генерална – и в пълния смисъл на думата революционна 
за европейската философска традиция – онтологико-епистемологическа претенция, е 
Витгенщайновият Логико-Философски трактат (1921), в самия край на който (6.52) 
се казва: „Ние усещаме, че дори ако бъде отговорено на всички възможни научни въ-
проси, нашите проблеми на живота все още изобщо не ще бъдат докоснати“ [Витген-
щайн (1921) 1988:124]. При всички положения обаче трябва да се подчертае, че обек-
тивизмът в Левиновия проект за формализация (топологизация) на психологическото 
познание се съпротивлява на подобен бърз генерализиращ и еднозначен прочит, както 
ще стане ясно по-нататък.



Валентин Калинов – От теорията за интрапсихичния конфликт ...
41

предполага разбиране на своеобразния сингуларен контекст на поява на 
съответния наблюдаван феномен: даден закон би могъл да се приложи 
към конкретно явление, за да бъде то обяснено, само и единствено, ако 
са достъпни характеристиките на индивидуалната ситуация, т.е. на кон-
текста на съществуването на явлението. Именно в този смисъл законите 
се дефинират като „принципи, според които актуалното събитие може да 
бъде изведено от съвкупността от динамични фактори, изграждащи кон-
кретната ситуация“,  или изразено с първичната и най-обща формула, 
предложена от Левин: B = f(S), където B бележи дадено поведение или 
ментално събитие, а S – цялостната ситуация, включваща интегрално 
в себе си и личността [Lewin 1936:11]. Стремежът към формализация 
на психологическото познание, оттук, може да бъде идентифициран и 
допълнително профилиран посредством открояването на две съществе-
ни негови характеристики: 1. Холистичност (гещалтност) и 2. Тополо-
гичност. Изискването за холистичност на психологическото обяснение е 
ясно видимо в по-нататъшните усложнявания на предложената по-горе 
формула. Изчерпателното описание на цялостния контекст като гещалт, 
в който дадено поведение се ситуира (а оттук – и възможността да се 
правят прогнози за настъпването на евентуални бъдещи поведения и 
психологически събития) е възможно според Левин само при условие-
то на диференциация на личността (Р), от една страна, взета в нейното 
актуално мотивационно-валентностно, афективно и пр. състояние, и от 
друга страна – моментната инфраструктура на заобикалящата я среда с 
всички нейни контрарни и противостоящи на личността бариери, пре-
гради или проходи (Е) [Lewin 1935:79]. Така първоначално въведената 
формула се конкретизира до B = f(PE).

Всяка психология, претендираща за научност, трябва да раз-
глежда цялостни ситуации, а не изолирани психологически явления, 
отчитайки разнородните динамични интерференции, взаимодействия 
и взаимни обуславяния между актуалното състояние на личността и 
заобикалящата я среда. [Lewin 1936:14 и сл.] (оттук и нуждата да се 
разработи отделно от принципите на теорията на полето и една обща 
динамична теория за личността, тъй като напрежението като детерми-
нанта на поведението ще се появи откъм страната на личността, докато 
силата – откъм страната на средата: моделът за личността се комбинира 
с модела за средата, за да се изгради общата структура на теорията за 
мотивацията3). Така Левин достига до своя топологичен модел на пси-
3 Възможните критики на претенцията на Левин за конгруентност на двата модела са 
изтъкнати от Хайнц Хекхаузен [Heckhausen & Hechausen 2008: 106]. Според Хекхаузен 
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хологическото жизнено пространство, дефинирано като „тоталността 
на всички факти, детерминиращи поведението на даден индивид в оп-
ределен момент“,  или по-тясно – като тоталността на всички възможни 
събития [Lewin 1936: 16], предвид това, че в пълно съзвучие със сил-
ния акцент върху динамично-процесуалния, а не статичен тип мислене, 
най-важната модална характеристика на всяка жизнена ситуация след-
ва да се определя не само откъм наличните в действителност, но и от 
възможните и не-възможните събития, които биха могли да настъпят в 
нея, с отчитане и на възможните, повече или по-малко внезапни, проме-
ни и преходи, които в даден момент биха направили възможно едно съ-
битие или поведение, което само до преди малко не е било такова: реали-
зирането на даден поведенчески акт може да бъде осмислено само откъм 
онези динамични тенденции на средата, които са го направили възможен 
в конкретен момент. Успоредно на това в проектът на Левин се оформя и 
особено важното понятие за валентност (Va) – положен в дадена ситуа-
ция, индивидът винаги интерпретира различните обекти от обкръжение-
то си като целево-привличащи (+), притежаващи положителна валент-
ност или като отблъскващи (–), притежаващи отрицателна валентност, 
като прегради пред себе си.4 Самото схващане, че психологът трябва да 

трудността от съчетаването на двата модела произтича именно от несъвместимостта, 
или по-точно казано – несъизмеримостта на основните концепти, на които те се опи-
рат: напрежението в личността е несъизмеримо с тоталността на силите в полето, об-
хващащи всички реалии. Въпросът за модела на личността и отношението му към мо-
дела на средата заслужава отделно разглеждане и тук го споменаваме само „попътно“.  
4 Произходът на интереса на Левин към различните валентностни диференциации и 
стратификации на пространството, разбирано като „жизнено пространство“ може да 
бъде проследен до собствения му биографичен опит по време на Голямата война: поч-
ти през цялото време той е на фронта, a през 1917, при офанзивата при Марна е ранен, 
изпратен в тила и е награден с железен кръст за храброст [Marrow, 1969]. Пряко (те-
оретично) следствие на преживяното се явява една от първите му значими публика-
ции – статията Военният пейзаж (Kriegslandschaft, 1917), публикувана по време на 
възстановяването му. Във връзка с тази ранна, но важна статия два момента трябва да 
бъдат изтъкнати: от една страна, в нея вече е налице открояването на един специфичен 
„призоваващ характер“ на обектите (Aufforderungscharakter), така например в момента, 
в който те станат част от зоната на войната, те се превръщат от „мирни обекти“ във 
„военни обекти“: „Онова, което лежи във военната зона, принадлежи на войника като 
негова легитимна собственост, не защото той го е придобил със силата на оръжието, 
а защото в контекста на битката всичко се възприема като годно да бъде използвано 
за военни цели. Дори варварски акт, като изгарянето на мебели по време на война не 
може да бъде сравнен със същия акт в мирно време“ [Lewin (1917) 2009:205]. Самият 
ландшафт, на второ място, се възприема и преживява във всеки един момент съобраз-
но актуалното състояние и разположение на индивида в пространството на военни-



Валентин Калинов – От теорията за интрапсихичния конфликт ...
43

насочи вниманието си към ситуациите като цяло и към съставящите ги 
движения – мотивационни, емоционални, познавателни и т.нар. силови 
линии, – които конституират определено пространство (схващане в уни-
сон с течащото по същото време бурно развитие на изследванията върху 
електромагнетизма и откритията на Бройл и Дирак в областта на вълно-
вите теории), логично води Левин до прибягването към методите на то-
пологичния analysis situs на Поанкаре.5 Обобщено погледнато, усилието 
по поставянето на психологията на нови епистемологични фундаменти 
се помества – а по-този начин и легитимира – в контекста на прогре-
са на самото математическо познание, прехождащо в тематизациите си 
на пространството от три-дименсионалност към n-дименсионалност, от 
Евклидовост към не-Евклидовост (огънатост, вдлъбнатост), от метрич-
ност към неметричност [Срв. Lewin 1936:52]. Така един от ключовите 
за топологията концепти – понятието за непрекъснатост и свързаните с 
те действия: войникът на предни редици се нуждае от физическа безопасност, храна, 
благоприятна позиция спрямо врага и т.н., и именно неговите индивидуални нужди 
детерминират възприемането на пейзажа по един или друг начин. Когато войникът се 
намира все още на разстояние от фронта, мирният пейзаж му изглежда като безкрайна 
шир без посока, без начало и край, но с приближаването до фронта той постепенно се 
ограничава, получава посока, „фронтът“ се диференцира от „тила“ и т.н. И особеното 
е, че настъпилата трансформация, подчертава Левин, се преживява като характеристи-
ка на самия обективен пейзаж, а не като просто субективно осъзнаване на приближава-
щата се опасност. [Lewin (1917) 2009]. Тези ценни и оригинални наблюдения, в които 
непосредственият опит „от първа ръка“ за войната, се съчетава продуктивно с изос-
трената критическа рефлексия, със сигурност, ако и по своеобразен начин, нареждат 
Левин сред представителите на голямата и плодотворна традиция на феноменологията 
на пространството, в която можем да откроим имената на Йожен Минковски и Лудвиг 
Бинсвангер в областта на феноменологичната психопатология, на Херман Шмиц, раз-
бира се – на Алфред Шютц и неговия проет за феноменологична социология на струк-
турите на всекидневния жизнен свят, а също и на Гастон Башлар и неговата прочута 
„поетика на пространството“. 
5 В цитираното писмо-посвещение до Кьолер, Левин отнася интереса си към простран-
ството и необходимостта от неговото психологическо реконтекстуализиране и – им-
плицитно – към по-тясното му интегриране в гещалттеорията – още към годините на 
своето студенство непосредствено преди Войната [Lewin 1936:viii]. Самата топология 
като самостоятелен отрасъл на геометрията се оформя в края на XIX в., основно в 
работите на Анри Поанкаре – фундаменталната статия Analysis situs (1892) и нейните 
пет допълнения, публикувани до 1904 г., – като извеждане на свойствата на общите 
пространства чрез анализ на понятието пространство (терминът analysis situs има своя 
корен още в Лайбницовата математика), схванато възможно най-общо в неговия Евк-
лидов вариант R3, но също и във варианта на n-мерност Rn, заедно с всички негови 
подмножества, а също и безкрайномерното Хилбертово пространство, римановите не-
евклидови повърхнини и т.н. [срв. Гелерт, Кестнер, Нойбер, 1983].
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него понятия за свързаност, компактност, съседност и т.н. лесно може да 
бъде транспонирано в оптиката на Левиновото галилеевско преосмисля-
не на обекта и методите на психологическата наука: психологическото 
жизнено пространство е анизотропно, конституирано или ре-конфигу-
риращо се във всеки отделен момент – и сегмент, – състоящо се от сили6 
[Lewin 1935:80], от движения или колебания в движенията, от възприя-
тия на валентности, мотивационни импулси, целеполагания, и следващи 
от тях по-силни или по-слаби насочвания и локомоции – преминавания 
през различните региони, може да бъде описано само като топологично. 
Като такова то е съставено от свързани или свързващи се по различен 
начин, отстоящи повече или по-малко едни от други (топологично ре-
лативни), включени една в друга или намиращи се в различна степен 
на съседство региони, положително или отрицателно валоризирани, в 
които или по-точно казано – между които – се разгръщат потенциалите 
на всяко поведение на индивида [Срв. Lewin 1936:86 и сл.]7. С въвежда-
нето на понятието за валентност предложените по-горе формули доби-
ват още по-конкретен израз, включвайки валентностните конституенти 
напрежение на потребността на личността (t) и характера на целевия 
обект, към който е ориентирано поведението (G): Va (G) = f (t, G) [Lewin 
6 По-късно Левин диференцира различните типове сили, отчленявайки: подтикваща 
(driving) – силата, която сe прилага върху личността Р, намираща се в региона А, и 
подтикваща го към региона Б; задържаща (restraining) – противоположна на подтик-
ващата, това е силата, караща личността да остане, да се задържи в региона А, в кой-
то се намира; гранична (boundary) – действаща върху личността Р, за да предотврати 
нейното преминаване в региона Б, когато той е граничен. Съответства на „тенденцията 
[личността] да се придвижи (locomote) от региона Б към региона Х, който е отвъд Б, 
например – А. [Граничната сила] следователно съществува на общата граница на А и 
Б [Lewin 1938:75]. Във всеки случай, обобщено казано, силата винаги зависи от место-
положението на личността Р и целевия район, по-точно казано – от отстоянието между 
двете, което също ще получи своето място в последния, най-конкретен вариант на фор-
мулата: f P,G = Va(G)/d P, G = (t, G)/d P,G, където d = distance [Lewin 1938].
7 Трябва да се отбележи, че в разбирането си на топологията, Левин значително оп-
рос  тява – за собствените си нужди – нейните принципи. Така например известните 
четири Хаусдорфови аксиоми, чрез които се дефинира топологичното пространство 
(схематично казано, през отношенията точка-околност), в левинианския прочит биват 
сведени до отношения част-цяло и произтичащите от тях различни модалности на 
„включеност в“ или „принадлежност към“ (по същество идващи от общата теория на 
множествата): „Ако А е част от Б, е възможно да се изрази А < Б (А е част от Б) и Б > 
А (Б включва А). Под А + Б, ‘сумата’ от А и Б, се разбира тоталността на всички точки, 
които са включени в А или Б. Под ‘сечение’ (intersection) на А и Б (частта, която е обща 
за А и Б) се разбира тоталността от точки, които са част и от А, и от Б“ и т.н. [Lewin 
1936:87]. 
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1938:106-107]. В интерес на кохерентността и съсредоточеността на из-
ложението, ще пропуснем по-нататъшните уточнения, които формулата 
претърпява, изведени в последното голямо приживе публикувано произ-
ведение на Левин Концептуалното представяне и измерването на пси-
хологическите сили [Lewin 1938]. Във всеки случай предприетият бегъл 
опит за контекстуализация е достатъчен, за да ни даде обща представа за 
условията, в които се поражда – или разгръща – теорията за конфликта 
приближаване-отблъскване, съставляваща важен елемент от осмисляне-
то на Левиновата динамично-топологична психология и нейния принос 
към поведенческото познание. 

III. МОДЕЛЪТ НА КОНФЛИКТА ПРИБЛИЖАВАНЕ-ОТБЛЪСКВАНЕ
В публикуваната през 1921 г. Обща психология в термините на 

поведението Стивънсън Смит и Едвин Гътри разграничават, обсъждай-
ки опитите на Торндайк върху инструменталното обуславяне с котки-
те в проблемни кутии, състоянията на стабилно от тези на нестабилно 
равновесие, в които се намира животното по време на различните фази 
на експеримента. При нестабилното равновесие веднага щом определен 
отговор се появи, той произвежда ефекти, които или увеличават негова-
та собствена сила, или намаляват силата на конкуриращите го отговори. 
Така първичният отговор, който животното дава, продължава последо-
вателно да усилва силата си и скоро става напълно доминиращ. Макар 
и несъвместими, отговорите в този случай не се задържат взаимно. При 
стабилното равновесие схемата се преобръща: в момента, в който се по-
яви някакъв отговор, той произвежда ефекти, които или намаляват не-
говата сила, или увеличават силата на конкуриращите го отговори. Така 
освен ако не е особено силен, първичният отговор твърде вероятно ще 
изгуби силата си. Несъвместимите отговори в този случай продължават 
да се задържат взаимно, освен ако не е налице твърде голяма разлика в 
техните сили [по: Miller 1944; Smith & Guthrie 1921:126]. В теорията си 
за конфликта Левин реконцептуализира и доразгръща наблюденията на 
Смит и Гътри (без да се позовава експлицитно на тях), транспонирайки 
ги в термините на топологичната психология. Струва си да се отбеле-
жи, че конфликтната проблематика не е маргинален детайл към обща-
та структура на левинианската психология, а представлява съществена 
нейна част, доколкото отношенията между различните сили се разглеж-
дат като основни конституенти на самото жизнено пространство. В този 
смисъл можем да говорим за генерализираща нормализация на интра-
психичната конфликтност: не съществува индивид, който да е напълно 
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свободен от нея, не само по силата на своята инстинктивна устроеност 
– каквато теза ще затъпва Фройдовата психоанализа, аргументирайки 
същия тезис, – но още повече предвид своята неизбежна вписаност в оп-
ределено динамично и анизотропно жизнено поле. Нещо повече – спря-
мо възможността на даден индивид да се насочва към определени реги-
они със собствени валентности в психологическото поле, всяко подобно 
движение може да бъде интерпретирано като резултат от разрешаване на 
определен кофликт, ако и степените на неговата артикулация и осъзна-
тост да могат да варират. 

В Динамична теория за личността (1935) конфликтът се дефини-
ра в контекста на изследването на възможните констелации и взаимо-
действия на психологическите сили от гледна точка на дефиниращите 
ги фундаментални характеристики (посока, величина, точка на прилага-
не) като „противопоставяне“ (opposition) на приблизително равномощни 
сили в полето, или по-прецизно, като ситуация, в която противоположно 
насочени, едновременно действащи сили с приблизително равна вели-
чина въздействат или се прилагат върху индивида [Lewin 1935:88; 122]. 
Изхождайки от това определение, Левин обособява три типа конфлик-
тни ситуации: 

1. Конфликт приближаване-приближаване (approach-approach 
confl ict): при него индивидът се оказва поставен и трябва да избере меж-
ду два несъвместими целеви обекта с приблизително равна положителна 
валентност. В дългите дебати за свободата на волята в западната фило-
софска традиция този сюжет често е бил онагледяван посредством па-
раболата за магарето, умиращо от глад между две идентични купи сено, 
защото не може да избере от коя да яде, (погрешно) приписвана на Жан 
Буридан8. В своята класическа философска интерпретация дилемата де-
8 За първи път парадоксът е експлицитно отнесен към проблематиката на човешката 
свободна воля от Ал-Газали в неговото известно Опровержението на философите, 
където арабският теолог отстоява – противно на примера с магарето – не просто въз-
можността, но и необходимостта за избор без наличие на установено предпочитание. 
Приведеният сюжет не се отнася до купи със сено, а до избор между две фурми от 
страна на човека, който изпитва еднакво силно желание и към двете, без да може да 
ги притежава едновременно. Според Ал-Газали у човека именно волята е тази, която 
разграничава неразграничимите, без да прибягва до евалюативните способности на 
разума, именно тя се задейства – въпреки невъзможността на разума да вземе реше-
ние между две неразграничими възможности – и склонява човека да направи избор 
дори там, където отстъстват каквито и да било рационално откриваеми различия меж-
ду алтернативите, от които се избира. Затова със сигурност човекът ще избере една от 
фурмите, дори без у него да е налице някакво предварително предпочитание: глупаво 
е – казва Ал-Газали – да си помислим, че той ще остане завинаги гладен и объркан, 
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монстрира (не)възможността да се направи разумен избор без наличие 
на определено антиципиращо предпочитание в избиращия субект, до-
колкото според едно положение, прието за основополагащо за осмисля-
нето на понятието за свободата на волята, не е възможно да се направи 
избор там, където отсъства предварително и обуславящо го предпочита-
ние у субекта; изборът е онтологично несъвместим и невъзможен в оне-
зи случаи, в които се прилага Лайбницовия принцип за идентичността 
на неразличимите (identitas indiscernibilium). Левин илюстрира този тип 
конфликт (изразяващ по думите му „лабилно“,  а според Милър, който 
следва Смит и Гътри – нестабилно равновесие) с примера с детето, кое-
то трябва да избере дали да отиде на пикник, или да остане и да си играе 
с другарчетата си [Lewin 1935:88]. Друг пример е често разпростране-
ният случай, при който получаваме покана за две еднакво интригуващи 
събития, които обаче се провеждат по едно и също време. Дилемата се 
решава сравнително лесно: приближаването към единия от двата обекта 
е достатъчно да му придаде доминираща стойност. След като изборът 
е направен, избраният обект започва да се възприема като по-значим.9 

Най-малката промяна обаче в „призоваващия характер“ на обекта, и най-
малката сянка, паднала върху привлекателността му, е способна да нака-
ра субекта да се откаже от него и да избере другата възможност. 

2. Конфликт отблъскване-отблъскване (avoidance-avoidance con-
fl ict): в този случай индивидът се намира между два приблизително рав-
ни по своята отрицателна валентност обекта (Буридановото магаре меж-
ду два скункса, според сполучливия израз на Кенет Боулдинг): например 
дете, което е заплашено от родителя, че ако не си напише домашното, 
ще бъде наказано. Конфликтът е по-трудно решим, защото в индивида е 
налице тенденция да се колебае продължително между двата обекта или 
да напусне изобщо полето.
съзерцавайки фурмите, без да може да избере измежду тях. В този смисъл за Ал-Газали 
Буридановото магаре е изначално невъзможен разказ, един вид хитрост на разума [Al-
Ghazali 2000:24.] Известно е, че с полемичния си тон Опровержението (чиято гене-
рална задача е да отстои предимството на теологическото знание и да разобличи силно 
повлияната от гръцкия перипатетизъм философия като празно и недостойно занимание 
с логически хитрини и словесна витиеватост) е предизвикало половин век по-късно 
ответна реакция в Ибн-Рушд (Авероес), който отговаря на Ал-Газали с не по-малко 
известното Опровержение на опровержението, в което защитава тезата, че изборът в 
примера с фурмите не е между едната и другата фурма, а между това да се вземе едната 
или да се изоставят и двете, и че налице е ясна, разумно аргументирана, причина за 
избора, а именно – гладът. 
9 Момент, който ще получи своето пълно разгръщане през 50-те години в теорията на 
Леон Фестингър (ученик на Левин) за когнитивнивния дисонас.
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3. Конфликт приближаване-отблъскване (approach-avoidance conf-
lict)10: това е интрапсихичният конфликт в същинския смисъл на думата. 
За разлика от предишните два типа, при които е налице несъвместимост 
на силите, произтичащи от различни региони, в този случай един и същ 
целеви обект притежава едновременно положителна и отрицателна ва-
лентност, или по-друг начин казано – един и същ регион е положително 
или отрицателно валоризиран. При все това и тук са възможни различни 
модалности на този конфликт: един тип ситуация ни изправя пред проти-
воположни валентности в един и същ обект (привлечени сме от поканата 
за официална вечеря, която приятел ни е отправил, но сме отблъснати, 
когато разберем някои от другите поканени), а в друг случай желани-
ят положителен обект е обграден в същия регион от бариери, които са 
силно отрицателно заредени, така че, за да бъде достигнат, индивидът 
трябва да претърпи тяхното въздействие (произволен пример: за да има-
ме блестяща усмивка, трябва да се подложим на болезнена стоматоло-
гична процедура по избелване на зъбите). Общата илюстрация, която 
Левин привежда за конфликта приближаване-отблъскване, се отнася до 
тригодишното дете на морския бряг, чийто гумен лебед вълните са от-
несли: детето е силно привлечено от играчката и се стреми всячески да 
я достигне, но в момента, в който я приближи, вълните го отблъскват 
назад – очевидно е наличието в случая на бариерна линия, успоредна на 
самото крайбрежие. Една от основните характеристики на този тип кон-
фликт, изтъкнати от Левин, е своеобразната обратна пропорционалност 
между величината на силата и разстоянието от обекта: величината на 
силите, кореспондиращи на отрицателната валентност, намалява много 
по-рязко с увеличаването на пространствената дистация, отколкото тази 
на силите, кореспондиращи на положителната валентност. Във всеки 
случай „противопоставянето на двете приблизително равни сили в по-
лето...води до рязка промяна на действията по посока на всяка от двете 
сили поред. Характерна индикация за по-голям самоконтрол е налице, 
10 Обсъждайки Левиновата типология на конфликта, Ховланд и Сеърс [Hovland & Sears 
1938] добавят четвърти тип: двоен конфликт приближаване-отблъскване (например 
когато имаме две уговорки за дълго чакани срещи по едно и също време, а пропуска-
нето на която и да е от тях би имало неблагоприятни последствия за нас). Според авто-
рите изборът между два желани целеви обекта, който характеризира първия тип кон-
фликт по Левин, неминуемо имплицира разочарование у индивида, доколкото едната 
от целите винаги трябва да бъде изоставена, което пък означава, че ще бъде асоциирана 
не само с положителна, но и с отрицателна валентност. Така всъщност според двамата 
автори конфликтът приближаване-приближаване може да бъде анализиран до двоен 
конфликт приближаване-отблъскване. 
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когато вместо подобно осцилиране на действието, детето демонстрира 
относително спокоен тип поведение, докато конфликтът остава неразре-
шен“ [Lewin 1935:94]. В своите анализи на конфликта приближаване-от-
блъскване Нийл Милър [Miller 1944:433] доразработва, облягайки се на 
експериментални данни, Левиновите постановки, като определя четири 
фундаментални принципа, стоящи в основата на конфликтната ситуация 
от този тип11:

1. Тенденцията за приближаване към дадена цел нараства, колкото 
по-близо до нея се намира индивидът (т.нар. от Милър градие-
нт на приближаването, съгласно употребата на понятието гра-
диент у Кларк Хъл (1932) – приближаването на целевия обект 
ще усилва представата за неговите [привличащи/отблъскващи] 
качества).

2. Тенденцията за избягване от даден регион или обект нараства, 
колкото по-близо до него се намира индивидът (градиент на от-
блъскването).

3. Величината на избягването нараства по-рязко с [нарастването 
на] пространствената близост спрямо тази на приближаването. 

4. Величината на тенденциите за приближаване или отблъскване 
варира спрямо величината на драйва, на който те са основани. 
Повишеният драйв увеличава „ръста“ на целия градиент.

Изведените принципи намират експериментално потвърждение в 
опитите с плъхове, проведени от Браун (1940), а впоследствие – и от са-
мия Милър (1959): групи от плъхове биват пускани по коридори, в чийто 
край получават едновременно храна и определен разряд електрически 
шок, така че да се породи ситуация на конфликт. След това определени 
групи биват подложени на хранителна депривация, така че да се създа-
дат различни равнища на силата на драйва (глада), а силата на шоковете 
също варира. Очакването е, че различните градиенти ще се пресрещнат 
на различна дистанция от целта. Експериментът потвърждава хипотеза-
та на Милър: когато интензитета на шоковете е константен, дистанцията 
от целта намалява успоредно на часовете на хранителна депривация. Ко-
гато, от друга страна, часовете на хранителна депривация са констант-
ни, дистанцията от целта се увеличава успоредно с интензитета на шока 
[Heckhausen & Hechausen 2008:83].

11 Формулираните принципи вече се срещат под една или друга форма у Левин, както 
се вижда от референциите, които Милър указва. 
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IV. МОДЕЛЪТ НА ГРЕГЪРИ БЕЙТСЪН ЗА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИЯ DOUBLE 
BIND И РОЛЯТА МУ В ЕТИОЛОГИЯТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА

От модела за интрапсихичния конфликт приближаване-отблъск-
ване сега преминаваме към един друг своеобразен конфликтен модел, 
възникнал в концептуалното пространство на комуникационната теория 
и теорията на системите (асоциирана много често с името на нейния 
основател Карл Берталанфи), за да проследим в критическа светлина не-
говите възможни психопатологични импликации, основно в работата на 
Грегъри Бейтсън и неговите сътрудници в Института по психология в 
Пало Алто, Калифорния, през 50-те и 60-те години на XX в., достигнала 
своята връхна точка с публикуването на известната статия на Бейтсън, 
Джексън, Хейли и Уикленд Към една теория за шизофренията (Behavi-
oral Science, vol. 1, No. 4, 1956), която представлява един от първите сис-
тематични опити за изграждане на нередукционистки и ненатуралист-
ки подход към разбирането на психичните заболявания, в частност – на 
„сюблимния обект“ на психиатрията, според сполучливото определение 
на Анджела Уудс – шизофренията. 

В края на XIX в. Вернике е упреквал своя прочут още тогава коле-
га Емил Крепелин, бащата на нозологичната единица dementia praecox, 
диференцирал за първи път състоянията на манийно-депресивната 
психоза от тези на шизофренията, и еднозначно смятан днес за осно-
вател на модерната психиатрия, че създава „безмозъчна“ психиатрия 
заради отказа му да търси подробно органичния субстрат – в линията 
на самия Вернике, Майнерт и Гризингер – на психичните заболявания, 
а вместо това насочва вниманието си изцяло към тяхната клиника, пре-
небрегвайки анатомията [Каннабих (1928) 1994] От гледна точка на 
настоящето обаче упреците на Вернике изглеждат твърде иронични, 
доколкото съв ременната evidence-based, биологична психиатрия, стои 
много по-близо в разбиранията си за природата на психичната пато-
логия до възгледите на Крепелин, че изходът и прогнозата се коренят 
в самата същност на ендогенната психоза, отколкото до възгледите на 
Блойлер (въвел термина „шизофрения“ във фундаменталната си кни-
га Dementia Praecox или групата на шизофрениите от 1911 г.), който 
днес твърде често бива обвиняван, че е „психологизирал“ концепцията 
за шизофренията под влиянието на психоанализата12, предвид силния 
акцент, който поставя върху позитивните (продуктивни, плюсови) сим-
12 Заедно със своя асистент К. Г. Юнг, който провежда едни от първите клинични асо-
циативни експерименти върху шизофренно болни, плод на които е книгата Психология 
на Dementia Praecox от 1907 г.
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птоми на заболяването: напр. халюцинации и налудности, вместо върху 
негативните (минусови) симптоми, смятани като водещи от Крепелин 
и доминиращи при поставянето на диагнозата и днес: изравнен афект, 
анхедония, апатия, абулия, отслабване на речта – все признаци, пове-
че или по-малко рефериращи към определена биохимична дисфункция 
или органична увреда на мозъка. 

През целия XX в. опитите да се погледне нередукционистки на 
психичната патология водят до създаването на разнородни психологико-
поведенчески (Бейтсън), психодинамични и психоаналитични (Жак Ла-
кан, Мелани Клайн, Фрида Фром-Райхман), феноменологични (Лудвиг 
Бинсвангер), антипсихиатрични (Роналд Лейнг, Томас Сас) модели на 
етиологията и патогенезата на шизофренията. Пределно общо изразена, 
същностната черта, която ги обединява, съзира произхода на заболява-
нето в средата (nurture), а не в биологията (nature), a малко по-конкретно 
– отказът болестта да бъде вписана в една изцяло биологична, неврофи-
зиологична или невробиохимична парадигма, от една страна, а от друга 
– силната съпротивата срещу институцията на психиатричните инсти-
туции (особено силно заявена при представители на антипсихиатрията 
във Франция като Феликс Гатари, но също и при философи като Мишел 
Фуко) и срещу конвенционалните фармакологични и нефармакологични 
(различни шокови терапии – инсулинова, електрошокова, кардиазолова; 
лоботомия и т.н.) средства, масово прилагани в терапията на психичните 
заболявания.

Интерперсоналният конфликтен модел на двойната връзка (double 
bind), който Бейтсън и сътрудниците му предлагат, позиционира въз-
никването на шизофренната болест в пределите на семейната система, 
в условията на нейната увредена или запазена „хомеостаза“ – комуни-
кативния процес (отговарящ за интеграцията и регулиращ отношенията 
част-цяло, система-елементи, които са от фундаментално значение за 
системната семейна теория), а теоретичната рамка на модела е взаим-
ствана от комуникационния анализ и от теорията на логическите типо-
ве (разработена във връзка с общата теория на множествата от Ръсел и 
Уайтхед още в Principia Mathematica), от една страна, и от друга – от 
психодинамичните интерпретации на първичните основополагащи от-
ношения майка-дете, като разбира се, са отчетени и множество наблюде-
ния на психиатрични пациенти. Обобщено казано, едно от централните 
положения на теорията за логическите типове на Ръсел и Уайтхед гласи, 
че е налице определен и непренебрежим дисконтинуитет между даден 
клас и неговите членове: класът не може да бъде член на самия себе 
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си (онагледено в парадокса на Ръсел, чието решение се оказва именно 
теорията на логическите типове), нито пък даден член може да бъде са-
мият клас, доколкото – както посочват Бейтсън и сътр. – терминът за 
клас принадлежи на различно ниво на абстракция, представлява разли-
чен логически тип, от термините, използвани за членовете. Именно този 
дисконтинуитет според теорията за двойната връзка бива перманентно 
и неизбежно нарушаван в психологията на реалните комуникационнни 
процеси, което пък води до това „априори да очакваме в човешкия ор-
ганизъм да възникне патология, когато определени формални модели 
(patterns) на това нарушение се появят в комуникацията между майката 
и детето“ [Bateson 1972: 153]. In extremis тази патология, според Бейт-
сън и сътр. ще се проявява със симптоми, идентични на симптомите на 
шизофренията. Възползвайки се от наблюденията на немския психиатър 
Ейлхард фон Домарус върху спецификите на (пара)логическото мислене 
при шизофрения (т.нар. принцип на фон Домарус, базиран върху грешка 
в модус БАРБАРА на първа фигура на класическия силогизъм: ако две 
неща имат сходни черти, то те са едно и също [Domarus 1944])13, Бейтсън 
и сътр. обособяват три качества на комуникационния срив, т.е. в харак-
терното логическо „типизиране“ при шизофренно болните: 1. Трудност 
за приписване на адекватния комуникационен модус на получаваните 
от околните съобщения. 2. Трудност за приписване на адекватния ко-
муникационен модус на съобщенията, които болните сами произвеж-
дат вербално или невербално. 3. Трудност за приписване на адекватния 
комуникационен модус на собствените мисли, усещания и перцепции. 
Всички тези качества биват ясно обособени в рамките на двойната връз-
ка. Нейната структура е следната [Bateson 1972:160]: 

1. Налице е интерперсонална ситуация, състояща се от двама (или 
повече) индивиди, от които единият е назован „жертва“.  Най-
лесните фигури за разгръщането на аргумента, но и най-важни-
те от гледна точка на неговата психопатологична апликация, са 
майката и детето (макар бащата, братята и другите членове на 
семейната система също да могат да вземат участие в конститу-
ирането на двойната връзка).

2. Повторяемост на комуникационния срив (който предстои да 
бъде уточнен) – за разлика от психодинамичните интерпрета-
ции, които са склонни да приоритизират единичното травматич-
но преживяване. Повторяемостта е проследима до степента на 

13 Принципът на фон Домарус е обект на множество опровержения и потвърждения и 
до днес. Срв. Williams 1964.
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превръщането на двойната връзка в навик. 
3. Първично негативно заповедно съобщение (injunction), под 

формата (а) „Не прави това и това, или ще те накажа“ или (б) 
„Ако не направиш това и това, ще те накажа“ (контекстът на 
избягването на наказание, както изрично посочват Бейтсън и 
сътр., е произволно избран, при контекст на търсене на награда 
резултатът би бил същият).

4.  Вторично съобщение, влизащо в конфликт с първичното на по-
абстрактно равнище (т.е. в друг логически тип) и също като него 
подкрепено от заплаха за наказание. Това вторично съобщение, 
по димите на самия Бейтсън, е по-трудно да бъде дефинирано 
пунктуално и може да приема разнообразни вербални и особе-
но – невербални форми. Майката може да го предаде на детето 
посредством изражението на лицето си и тона на гласа си или 
посредством всяко действие, което може да бъде възприето от 
детето като натоварено с определен смисъл (изразено в терми-
ните на психоанализата на Жан Лапланш това е целият ансам-
бъл от т.нар. „енигматични означаващи“,  характеризиращи пър-
вата комуникация между детето и майката). Ключовият момент 
се състои в това, че, от една страна, вторичното съобщение е 
от различен логически тип спрямо първичното, а от друга, като 
следствие от първото – че е противоположно на него по смисъла 
си. Вербализира ли се, то би звучало като: „Това не е наказание“,  
„Не смятай, че аз те наказвам“, „Не мисли, че не те обичам, за-
щото ти забранявам/заповядвам това“. Агресивното вербално 
поведение – първично съобщение, може да бъде придружено от 
вторични успокоения и симулации от рода на „Шегувах се, не го 
мислех наистина, това е просто игра“ и т.н.

5. Третично негативно съобщение, което забранява на жертвата да 
напусне комуникационното (в термините на Левин бихме могли 
да кажем – психологическото) поле – би могло да се приравни 
до предишното, доколкото особено що се отнася до детето, то 
така или иначе е поместено без изход в комуникационната среда 
на семейната система. 

6.  Цялата съвкупност от конституенти престава да бъде необхо-
дима в момента, в който детето посредством повторяемостта на 
условието се научава да възприема изискванията и предизвика-
телствата на заобикалящата го действителност през моделите 
(patterns) на двойната връзка, която за жертвата оттук насетне 
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ще структурира модалностите на всеки персонален ангажимент 
и всяко социално вземане-даване с реалността. Тук Бейтсън и 
сътр. в определена степен антиципират концепта за „научената 
безпомощност“,  който Мартин Селигман ще създаде през вто-
рата половина на 60-те години на XX в., във връзка с известните 
експерименти с кучета. 

Концептуалното ядро на аргумента за двойната връзка касае не-
възможността на жертвата да разграничи различните логически типове, 
към които се отнасят „излъчените“ към нея съобщения, което постепен-
но води до нейния (психотичен) колапс. Според Бейтсън и сътр. комуни-
кационният срив се осъществява на три етапа:

А. Жертвата е поставена в екзистенциално твърде значим контекст, 
притежаващ многостранни емоционални, когнитивни, поведенчески и 
пр. аспекти, в рамките на който всяко явление е натоварено с висока 
референциална стойност. За малкото дете това са par excellence отно-
шенията с майката, в които никога няма нищо излишно. Самото дете 
интуитивно усеща, че доколкото майката е единственият извор на емо-
ционално и физиологично задоволяване на потребностите му, единстве-
ният посредник между него и външното (което тепърва ще се превърне 
за него в свят), който е огледало на това външно, извор на познание, но 
заедно с това тя е и ултимативният източник на любов, то детето трябва 
да знае и трябва да умее да разчита адекватно нейните съобщения към 
него, да може да разбира какво тя изисква от него: само това разбиране 
ще му гарантира ключа да я има като своя за колкото се може по-дълго 
време, in extremis – завинаги (Едиповата триангулация ще проблемати-
зира именно този момент) 

Б. Налице е конфликтна ситуация, в която към жертвата са излъ-
чени съобщения от два различни логически типа, всяко едно от които 
отрича другото. Отхвърлянето се „дублира“ или „подкрепя“ с думи и же-
стове, изразяващи точно противоположния смисъл. Така около жертвата 
се образува примка или двойна връзка (double bind).

В. В резултат на настъпилия конфликт жертвата остава неспособна 
да заеме метакомуникативна позиция, за да може да коригира собствена-
та си паралогическа диференциация и от своя страна да инициира адек-
ватен отговор. От съществено значение за разбиране на парадоксалност-
та на двойната връзка е именно тази невъзможност да се комуникира 
върху комуникацията, липсата на адекватен на контекста метаезик. 

За да онагледим тази пределно абстрактна структура, ще приведем 
следния пример, частично обсъден от Бейтсън и сътр., касаещ майката, 
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която страда от депресия14. В отношението си с детето тя е напрегна-
та, проявява небрежност и изравнен афект, избягва силния емоционален 
контакт с него и т.н. – все знаци, които еднозначно биват дешифрира-
ни от детето като означаващи враждебност. Досещайки се за това и на-
мирайки се в конфликт със собствения си идеален образ на майка, тя 
започва да отрича враждебността си, проявявайки твърде голяма обич, 
да говори на детето с мили думи, за да провокира у него отгговор като 
към любяща майка, да търси от него един вид верификация на своята 
(неавтентична, фалшива) любвеобилност. В ситуацията отсъства трета 
инстанция (бащата), която да подкрепи детето пред лицето на възникна-
лото противоречие. Така то бива поставено в положение, в което не знае 
на кое от двете съобщения на майката трябва да отговори – на отхвърля-
нето, което е преживяло, или на твърде интензивните демонстрации на 
любов на същата тази майка, опитваща се да го приласкае. Произведени-
те съобщения са от различен логически тип, доколкото любвеобилното 
майчино поведение представлява коментар (компенсация) на враждеб-
ността – то е съобщение относно една вече артикулирана „последовател-
ност от съобщения“ [Bateson 1972:164], което не просто я ревизира, но и 
въобще отрича нейното съществуване. Тъй като майката изисква от де-
тето потвърждение – в поведенчески реакции – на нейната любвеобил-
ност, тя го поставя в ситуация, в която то да не може, или нещо повече 
– съзнателно да се откаже – да разграничи метакомуникативно различ-
ните логически равнища на „излъчените“ към него съобщения: симули-
раните любовни действия (един логически тип) и истинските чувства на 
майката, утвърдени в началното отхвърляне (друг логически тип). Ако 
детето разграничи правилно различните съобщения, то ще се окаже в 
ситуация, в която да осъзнае, че майката не просто го отхвърля, но и се 
стреми да го заблуди относно това отхвърляне; че нейните любов, грижа 
и внимание са всъщност симулации, зад които се крият истинските ѝ 
чувства на непоносимост. Това би накарало детето само от своя страна 
да стане враждебно, да търси изход от това „фалшиво“ общуване, което 
пък би довело до своеобразна форма на реактивно „наказание“ от страна 
на майката: детето ще бъде наказано, по думите на Бейтсън и сътр., за-
ради това, че се е научило коректно да разграничава логическите типове 
на артикулираните към него съобщения. Единственият изход, който би 
предотвратил подобен ход на събитията (неминуемо свързан с някаква 
14 Чест сюжет в множество психодинамични модели, най-известните от които безспор-
но са моделът на „мъртвата майка“ на Андре Грийн и твърде проблематичният модел 
на майката-хладилник на Бруно Бетелхайм, свързан с етиологията на аутизма. 
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форма на наказание) е детето да се примири, да се усъмни в собствената 
си емоционална сензитивност, за да подкрепи по този начин претенци-
ите на майката, отправени към него. За да остане с нея, то трябва да 
се „научи“ да унифицира логическите типове на изказваните към него 
съобщения. Капанът, в който жертвата е попаднала, би могъл да се симп-
лифицира от гледна точка на възможния инвариантен изход от връзката: 
отговаряйки на симулираната майчина любов със (съ)ответни реакции 
на любов, детето би се приближило до майката, би се държало така все 
едно е разшифровало тази любов като автентична, и би поискало само 
да вземе участие в нейната автентика, да се превърне в част от нейната 
пълнота: именно това приближаване обаче би провокирало изначалната 
майчина враждебност (детето съществува, детето го има в нейния свят, 
детето изисква любов, която тя не може да му даде, и т.н.), която ще 
накара майката да го отхвърли. Ако, от друга страна, както вече беше 
казано, детето реши да се оттегли, да отговори на симулираната любов 
с враждебност, това само ще предизвика вина у майката (доказателство, 
че тя не е добра майка), която ще я доведе до това да го накаже. Така 
детето се оказва изправено пред остра дилема, при която бива наказано 
и затова, че е „разчело правилно онова, което майката е изразила, и зато-
ва, че го е разчело неправилно“ – то е хванато в двойна връзка. [Bateson 
1972:170]. Тази двойна връзка подчертава пълната безизходност, в която 
е попаднала жертвата, както и да реши да действа. Затова и ако се опи-
таме да илюстрираме най-общата логика на модела, ще си послужим с 
шахматната аналогия не толкова със състоянието на пат (липса на поле-
зен ход) – често срещана метафора в теорията за конфликтите, включи-
телно и при Левин, – колкото със ситуацията, известна като Zugzwang: 
независимо от хода, който ще предприеме, играчът ще претърпи загуба, 
но тъй като е на ход, той винаги трябва да играе. Така пред жертвата няма 
възможност да напусне психологическото поле (нещо, което повече или 
по-малко е подчертано в типовете конфликт при Левин). Двойната връз-
ка, както беше вече споменато, по същество деструктурира метакому-
никативното равнище на всяка междуличностна интеракция, което пък 
разкрива определени психопатологични дименсии: лишена от възмож-
ност да метакомуникира, жертвата е изгубила (в хода на повтарянето 
и хабитуализирането на double bind pattern-a) способността си да раз-
граничава йерархията на логическите типове, към които принадлежат 
различните съобщения, или грубо казано – изгубила е разликата между 
буквално и преносно значение, изразено в паралогиите по принципа на 
фон Домарус. Тя заживява в свой „метафоричен“ свят, изваден от об-
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щосподелената вселена на социалния обмен, т.е в единичен, изолиран, 
аутистичен свят. Жертвата реагира на съобщенията в двойната връзка по 
правило дефанзивно [Bateson 1972:166]: тя може да сметне, че зад вся-
ко съобщение всъщност се крие заплаха за съществуването ѝ, може да 
реши да приема буквално всичко, което достига до нея, а там, където са 
налице определени приплъзвания и противоречия в логическите типове 
(вербално съобщение към невербално съобщение), да реагира с несъот-
ветен смях, или напълно да реши да игнорира изобщо всички излъчени 
към нея съобщения (именно защото са несигурни, защото никога не е 
ясно какво другият има предвид) и да се оттегли в света на собствените 
идеации. Може да се забележи, че така схематизираните реакции лесно 
съвпадат с установените от Блойлер класичеки подтипове на шизофрен-
ната болест: параноидна, хебефренна, кататонна. 

Емблематичен е клиничният пример, който Бейтсън и сътр. пред-
лагат, за да онагледят разбирането си за спецификата на двойната връз-
ка: възстановяващ се от остър психотичен епизод шизофреник е посетен 
в болницата от своята майка. В спонтанен израз на радост той я прегръ-
ща, обгръщайки раменете £ с ръце, а тя внезапно отговаря с ригидност. 
Пациентът се отдръпва, но следва майчиният въпрос: „Не ме ли обичаш 
вече?“ Младежът се изчервява, очевидно в изблик на срам, а майката 
продължава: „Скъпи, не трябва толкова лесно да се смущаваш и страху-
ваш от чувствата, които изпитваш“.  След това, според наблюденията на 
Бейтсън, пациентът е способен да прекара с нея още само няколко ми-
нути. В тази ситуация планът, или логическия тип, на отхвърлянето бива 
насложен върху плана, или логическия тип, на обвинението, а произве-
дената по този начин интерпретация на действителността бива наложе-
на на жертвата. Показвайки смущението си, тя приема и се съгласява с 
майчината интерпретация, което става с цената на отказ от собствена-
та убеденост. Нещо повече: въпросът „Не ме ли обичаш вече?“,  както 
Бейтсън и сътр. показват, крие в себе си множество подмолни имплика-
ции: че ако синът не обича майката, той е лош и недостоен, че той я е 
обичал някога, но вече не, че онова, което е изразил с прегръдката си, не 
е същинска емоция, което пък значи, че не владее в достатъчна степен 
културно валидирания код на емоциите и конвенциите за тяхното изра-
зяване и т.н. 

Отвъд този единичен пример обаче, един от най-съществените 
проблеми пред верификацията на модела на двойната връзка е липсата 
на достатъчни емпирични свидетелства, експериментални резултати и 
наблюдения, които биха потвърдили предимството на историческите и 
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средови фактори пред биологическите, невропсихологическите и гене-
тичните в етиологията на шизофренията. От друга страна, напредъкът 
на биологичната психиатрия и свързаните с нея усилени клинични про-
учвания върху невротрансмитерния и биохимичния обмен при шизо-
френно болни води до все по-голямо приоритизиране на негативните 
симптоми и извеждането им като централни нозологични индикатори 
– една гледна точка, отвеждаща още преди Крепелин до възгледите на 
Джексън за специфичната „разобщаваща“ или деволюционна природа 
на неврологичните увреждения на ЦНС, при които по-висшите функции 
(локализирани в префронталната кора) се отделят от по-низшите, прес-
тават да упражняват контрол върху тях и да регулират активността им, а 
в резултат на това в освободените, в „разобщените“ по-„древни“ и низ-
ши функции (сетивност, възприятие и т.н.) възникват всички плюсови 
(позитивни) симптоми като халюцинации, налудности и пр. 

Но силните страни на модела лежат отвъд неговата психопатоло-
гична рамка. В този смисъл е важно е да се подчертае и експлицитното 
усилие на Бейтсън, верен на своята антропологическа школовка, моде-
лът да бъде приложен върху всички форми на човешкото общуване и 
социализация. Това свидетелства, от една страна, за къде по-явен, къде 
по-латентен опит за нормализация на шизофренията – ключова идеоло-
гема в по-късните теоретични и клинични жестове на антипсихиатрията 
в Англия (Р. Лейнг) и Франция (Ф. Гатари) – при която тя се дефинира 
не като биологична, невропсихологична и дори интрапсихична болест, а 
като съвкупност от поведения, възникващи в контекста на отношенията 
на принуда и насилие, които пронизват – и изграждат – семейната (и 
социалната) система и необходимо регулират игрите на нейните символ-
ни, комуникационни, емоционални и пр. обмени. От друга страна обаче, 
моделът не крие претенциите си да демонстрира пълната безизходност, 
в която човекът се намира „интерпелиран“ в социалния свят като субект, 
според добре известната формула на Луи Алтюсер и принуден да отсто-
ява своята идентичност, като обитава един офанзивен, всепроникващ и 
ултимативно институиращ своето господство дискурс, анонимен и над-
индивидуален, който еднозначно е предопределил устоите на социал-
ния ред, диференцирайки позволено от забранено, норма от патология, 
здраве от болест. Един дискурс, в рамките на който всеки индивидуален 
глас или жест е също априори предопределен в спектър от възможности, 
а субектът е позициониран в мрежа от допустими позиции, от които се 
разкриват допустими гледни точки спрямо реалността и производните 
от тях ограничени, но легитимни нейни интерпретации. Един дискурс, 



Валентин Калинов – От теорията за интрапсихичния конфликт ...
59

в рамките на който човек е винаги губещ, доколкото неговият собствен 
глас се оказва помлян в сблъсъка на отделните, властово парафирани, 
фразови режими и характеризиращите ги иманентни различия, според 
логиката на известната концептуална схема у Жан Франсоа Лиотар. В 
последна сметка, един дискурс, в който болестта се оказва неизбежно-
то следствие от една тъмна и прадревна принуда, дублираща фройдист-
кия цивилизационен демарш, която обживява както самата сърцевина 
на езика, така и тъмните ъгли на периферията, по която той методич-
но инвестира своите съзидателни жестове, превръщайки ги във форми 
на поведение и вграждайки тези форми на поведение в институции на 
власт. Затова двойната връзка, в един друг обрат, би могла да бъде изра-
зена лапидарно и с единственото изречение, което повтаря героят Кас-
пар (чийто прототип е ноторният Каспар Хаузер) в едноименната драма 
на Петер Хандке от 1967 г. : „Ще ми се да стана такъв, какъвто някога 
някой друг е бил.“
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ПСИХОСОМАТИЧНИЯТ СИМПТОМ 
В РАКУРСА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Никола Атанасов

Резюме: Основите на съвременната психосоматика са положени от 
психоаналитици. Статията предлага кратък преглед на еволюцията на пси-
хоаналитичните възгледи за естеството на психосоматичните явления. Пър-
воначално в психоаналитичната литература се описва конверзията: защитен 
механизъм, довеждащ до изразяване на несъзнавани желания чрез тялото. 
Впоследствие се въвежда терминът „соматизация“ за означаване на психич-
ни процеси, допринасящи за появата на соматични увреждания. В полето на 
психоаналитичната психосоматика възникват термините „алекситимия“ и 
„ментализация“,  които в днешно време намират по-широка употреба като 
наименования на способности за вербализиране на емоционални преживява-
ния. Разбирането на психосоматичните явления налага да се въведат измене-
ния в техниката на психоаналитичната терапия.

THE PSYCHOSOMATIC SYMPTOM FROM THE VANTAGE 
POINT OF PSYCHOANALYSIS

Nikola Atanassov

Summary: The foundations of contemporary psychosomatics were laid by 
psychoanalysts. This article offers a short review of the evolution of psychoanalytic 
thinking about psychosomatic phenomena. At fi rst the concept of conversion was in-
troduces: a defense mechanism leading to somatic expression of unconscious wish-
es. Afterwards the term somatization came into being to denote psychic processes 
leading to somatic lesions. The concepts of alexithymia and mentalization were also 
offsprings of psychoanalytic psychosomatics; nowadays they are used more broadly 
to name capacities to verbalize emotional experience. Treatment of psychosomatic 
phenomena requires modifi cations of psychoanalytic technique.

Макар въпросът за връзките между тялото и психиката да е въл-
нувал хората от дълбока древност и за първи път терминът „психосома-
тика“ да е използван в медицината още в началото на 19 век от немския 
лекар Йохан К. Хайнрот (Blumenfi eld & Strain, 2006), началото на съвре-
менната психосоматика е свързано със Зигмунд Фройд и създадените от 
него метод и теория на психоанализата, но също така и с работата на не-
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говите последователи. Според Blumenfi eld & Strein (цит. съч.) терминът 
„психосоматична медицина“ е използван за първи път през 1922 г. във 
Виена от психоаналитика Феликс Дойч.

Понастоящем точно определение за психосоматичен симптом или 
психосоматично заболяване няма нито в медицината, нито в психотера-
пията. В най-широк смисъл всяка болест засяга и психиката; в по-тесен 
смисъл психосоматичното се свежда до решаващата роля на психични 
(емоционални) фактори в пораждането на страданието. В Международ-
ната класификация на болестите (МКБ-10, 1992) „психосоматично раз-
стройство“ е категория от соматоформните невротични разстройства, 
чиято основна характеристика са „многобройни, възобновяващи се и 
често променящи се соматични симптоми с давност поне две години“.  
Същността на термина „соматоформен“ е, че „симптомите не са обяс-
ними със соматично заболяване“,  т.е. само изразяването им става чрез 
тялото. В DSM-4 понятието „соматоформен“ също присъства, но в нова-
та DSM-5 то е заменено от „соматичен симптом и сходни разстройства“,  
като акцентът при дефиницията се поставя не върху необяснимостта 
със соматично заболяване, а върху „наличието на соматични симптоми, 
свързани със значителен стрес и затруднения“. 

Много често като „психосоматични“ се окачествяват именно те-
лесни заболявания, в чиято етиология решаваща роля играят психични 
фактори. През 1950 година психоаналитикът Франц Александър публи-
кува своята книга „Psychosomatic medicine: Its principles and applications“ 
(Alexander, 1950), в която описва седем заболявания като „класически“ 
психосоматични болести: бронхиална астма, есенциална хипертония, 
пептична дуоденална язва, регионален ентерит (болест на Крон), язвен 
колит, болестта на Грейвс (базедова болест) и ревматоиден артрит.

Александър разглежда „психосоматичен“ като методологично по-
нятие – определен начин на виждане в медицината (Bronstein, 2011): 
„едновременното изследване на психични и соматични фактори във 
взаимната им интеграция“.  Единството на телесното и психичното е 
залег нало и в схващанията на неговия предшественик Георг Гродек, кой-
то вижда соматичните и психичните явления като прояви на То – „една 
сила, която ни живее, докато ние мислим, че живеем“ (Groddeck 1917 
– писмо до З. Фройд, цит. по Brоnstein). Както посочва и Bronstein, мета-
теоретичната позиция относно „проблема душа-тяло“ предопределя до 
голяма степен и начина, по който се интерпретират психосоматичните 
явления. В тази статия ще разгледаме накратко еволюцията на възгледи-
те за причиняването на телесни разстройства по психичен път в рамките 
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на психоанализата.
Теоретично представите за психосоматични разстройства започва 

да изгражда Зигмунд Фройд в процеса на своите изследвания върху нев-
розите. Обясненията, до които достига той, са свързани с различните 
начини на разтоварване на генерираната в нервната система енергия и 
с представите за психичната травма като неспособност на психичния 
апарат да овладее и преработи постъпващата възбуда: иначе казано, не-
вротичните симптоми са следствие от свръхвъзбуда, която не може да 
бъде адекватно овладяна. Фройд въвежда и разграничението между та-
кива разстройства, при които телесните симптоми са символичен израз 
на психични конфликти, и такива, при които се проваля психичната пре-
работка на телесната възбуда. 

ПРЕДСТАВЕН И БЕЗПРЕДСТАВЕН СТРАХ
Интересувайки се от пораждането на неврозите – необясними от 

гледна точка на традиционната медицина функционални разстройства, – 
З.Фройд се опитва да си изясни как соматичната възбуда се превръща в 
психична и как при тези превръщания се стига до дисфункции. Той пра-
ви заключението, че механизмите на неврозите са свързани с различни 
начини на оттичане на страховото напрежение (тревожността, нервност-
та) и разграничава две групи невротични страдания. Към т.нар. от него 
„актуални неврози“ най-напред причислява неврастенията и страховата 
невроза, а по-късно прибавя и хипохондрията. При актуалните неврози 
страховото напрежение не може да се свърже с психични представи и 
се разтоварва директно чрез тялото – за разлика от „психоневрозите“ 
(хистерия, натраплива невроза), чиито симптоми са символичен израз на 
психични конфликти между представи с противоположно съдържание – 
т.е. такива, които са приемливи за съзнанието, и такива, които не са. При 
психоневрозите – или „защитните неврози“ – действа психична защита, 
която цели избягването на неприятните дразнения, които биха могли да 
предизвикат неприемливите представи (вж. също Фройд, 1916/1917).

Симптомите на актуалните неврози се ограничават до соматични 
явления – прояви на непреработена тревожност или на соматичните ек-
виваленти на тревожността – и не представляват психична защита. Въз-
будата остава в тялото; това, което пациентите възприемат субективно, е 
непоносимо телесно напрежение. Поради неспособността на психиката 
да разтовари възбудата чрез свързване с представи тя остава в прекомер-
ни количества в тялото.

Теорията на Фройд за произхода на актуалните неврози от днешна 
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гледна точка буди усмивка, що се отнася до непълноценния сексуален 
акт като причинител на разстройството, но продължава да бъде значима, 
що се отнася до нарушаването на соматичните процеси като следствие 
от задържането на афективна възбуда. Схващането на Фройд е, че симп-
томите на актуалните неврози са следствие от задържането (неадек-
ватното оттичане) на половите вещества. Причините са нарушения на 
сексуалния живот в настоящето (оттук определението „актуални“). При 
страховата невроза (чийто водещ симптом е изживяването на необясним 
страхов афект) се касае за препятстване на пълноценното оттичане на 
половите продукти – напр. при сексуално въздържание или практику-
ване на прекъснат коитус, като при това неразтовареното либидо (по-
ловата възбуда) се превръща в страхов афект. Неврастенията (чийто во-
дещ сиптом е „раздразнителната слабост“1) се причинява от прекомерна 
мастурбация или чести полюции, водещи до прекалено изразходване на 
сексуалната енергия. Симптомите на актуалните неврози се развиват по 
соматичен път (като интоксикация), а преживяванията-причинители са 
известни на пациента; оплакванията изчезват при възобновяване на нор-
малния полов живот или при въздържане от мастурбация.

При психоневрозите патогенно е преживяването в детството (ре-
ално или фантазно) на сексуална възбуда, с която детската психика не 
може да се справи; поради травматичния характер на преживяването в 
последствие представата за него бива изтласквана, т.е. отхвърляна от 
съзнанието. Механизмът на изтласкването се състои всъщност в отделя-
не на представата от телесните ѝ компоненти – по този начин отново е 
налице определено количество безпредставна възбуда.

Така Фройд стига до заключението, че механизмът на поражда-
не на тревожност при страховата невроза е механизъм на пораждане 
на невротичната тревожност изобщо (т.е. също и при психоневрозите). 
Схематично това може да се представи по следния начин: при нормал-
но протичане на сексуалната реакция енергията, породена от телесната 
възбуда, изпълва „групата сексуални представи в психиката“ и по този 
начин предизвиква психична възбуда, или „либидо“.  Либидото се отти-
ча чрез специфично адекватно действие (оргазъм). Ако се практикува 
въздържание и прекъсване на половия акт, се натрупва соматично нап-
режение поради непълноценното разтоварване на половите вещества, 
което психично се изживява като тревожност. Т.е. психиката възприема 
като страхово напрежение остатъчната в тялото сексуална възбуда. След 
като е достигнала определена прагова стойност соматичната (сексуал-
1 В днешно време понятието „неврастения“ се свърза със „синдром на хронична умора“. 
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на) възбуда непрекъснато се превръща в психична. Ако не се разтовари 
адекватно (т.е. пълноценно), тя продължава да въздейства върху рецеп-
торите на нервите (т.е. араузълът създава напрежение, от което не може 
да се избяга – освен ако не се свърже с психични репрезентации).

Защо при недостатъчна психична преработка на сексуалната въз-
буда НС произвежда страх? Психиката изпитва страх, когато не е в със-
тояние да се справи чрез съответната реакция с една външна опасност; 
в страхова невроза тя попада, когато не може да неутрализира вътреш-
ната, ендогенната възбуда. Т.е. тя се държи така, сякаш проектира тази 
възбуда навън. Следователно афектът е реакция на външна опасност, а 
неврозата – на аналогична вътрешна; неврозата е хронично състояние, 
защото ендогенната възбуда действа като постоянна сила. Ако соматич-
но-сексуалната възбуда не се свърже с психични репрезентации, големи 
количества от нея остават в свободно плаващо или автоматично състоя-
ние; проявяват се (късосъединително) директно в телесни явления.

В основата на тази теория са залегнали възгледи, върху които по-
късно стъпва метапсихологията: първична задача на психиката е да ре-
гулира потока от дразнители и да предпазва от свръхстимулация2. Друг 
характерен белег на Фройдовото мислене е приемането, че психичната 
възбуда се поражда от нагоните към живота и в крайна сметка има сек-
суален характер. 

Най-напред – в непубликуваното му приживе произведение, ста-
нало известно по-късно като „Проект за научна психология“ (Freud S., 
1895) – Фройд се опитва да обясни процесите на защита срещу дразните-
ли чрез неврологията. Основно понятие в него е рефлексната дъга, или 
протичането на възбудата в нервната система. Моделът проследява въз-
действията на обкръжението върху организма и реакциите на организма 
на тези въздействия. Функцията на нервната тъкан е да редуцира появя-
ващите се в нея състояния на напрежение3; рефлексна дъга осъществява 
оттичането на дразнения, идващи отвън или отвътре и предизвикващи 
състояния на напрежение, което трябва да се разтовари двигателно или 
секреторно („невронна инерция“). 

Възбудата (или енергията) има количествен и качествен аспект. Ко-
личественият е нейната сила, а качественият е свързан с инервирането 

2 Виждаме, че актуалните неврози са следствие от прекомерна „дразнимост“: водещ 
сипмтом на неврастенията е „раздразнителна слабост“, а на страхова невроза – 
„страхово напрежение“ плюс обща раздразнителност.
3 В днешно време бихме казали, че тази регулаторна функция служи за поддържане на 
хомеостазата.
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на различни групи неврони. През някои невронни групи възбудата пре-
минава безпрепятствено, докато други могат да я задържат. Оттичането 
на енергията е първичната функция на нервната система, но има и вто-
рична – задържането, т.е. избирането на такива пътища на оттичане, кои-
то предизвикват прекратяване на стимулацията. Групата неврони, които 
осъществяват задържането, са седалище на Аза – тази част от психиката, 
която разполага с вниманието, възприятията, съзнанието, способността 
да се правят преценки, организацията на психичните процеси, проверка-
та на реалността, мисленето. 

Към качествата, възприемани от Аза, спадат удоволствието и неу-
доволствието – това са най-примитивните афекти и именно те служат за 
регулиране на стимулацията. Преживяванията на удоволствие пораждат 
тенденцията за повторение (или повторно активиране на спомена за тях 
– т.е. желание, състояние на привличане към обекта). Преживяванията 
на неудоволствие пораждат психична болка и имат за следствие стре-
межа да се избягва повторното активиране на неприятния спомен. Това 
става чрез прекратяване на стимулацията – т.е. „бягство от стимули-
те“.  Именно бягството от вътрешните дразнители е защитният механи-
зъм, който Фройд нарича „изтласкване“ и дълго време го разглежда като 
единствения вид психична защита. Когато стимулацията е прекалено 
силна, тя може да „пробие“ защитата и да направи Аза безпомощен да 
се справи – това е преживяването на „психична травма“. 

Дихотомията „непредставена – представена в психиката възбуда“,  
която З. Фройд свързва с актуалните и психоневрозите („защитните не-
врози“ – Freud S., 1894) е основа на обяснителните модели на появилата 
се по-късно психоаналитична психосоматика. От гледна точка на мета-
теорията би било интересно да се отбележи, че Фройд вижда (очевид-
но опирайки се на теорията за еволюционната организация на нервната 
система на неговия съвременник английския невролог Дж. Х. Джексън) 
прехода от телесното към психичното като създаване на нови функцио-
налности благодарение нарастването на комплексността на процесите 
чрез прибяване на нови връзки (Bindungen – вж. също Атанасов, 2007, 
стр. 60), при което енергията за разтоварване (действие) започва да се за-
държа и да се използва за психични цели (възприятие, памет, мислене)4. 

Както е известно, най-много възражения и критики впоследствие 
буди приравняването, правено от Фройд, между психична енергия и 
4 В „Отвъд принципа на удоволствието“ той описва нарастването на сложността на 
живите системи чрез създаването на нови връзки като резултат от движението на 
либидото – т.е. на енергията на нагоните към живота (виж също Атанасов, 2011).



Никола Атанасов – Психосоматичният симптом в ракурса на психоанализата
67

енергия на сексуалния нагон. Всички „дисиденти“ в психоанализата – 
като се започне от Алфред Адлер и Карл Густав Юнг и се стигне до 
създателите на „интерперсоналната“ психоанализа (Хари С. Съливан, 
Карен Хорни и др.) се разграничават от него преди всичко именно във 
възгледите за ролята на сексуалността. Самият Фройд променя теория-
та си и въвежда понятията за нагони към (съхранение на) живота, про-
тивопоставени на нагоните към разрушение (или разпад), които нарича 
„нагони към смъртта“,  като към първите причислява както сексуалните, 
така и себесъхранителните нагони. Все пак той приписва сексуална цел 
на всички нагони към живота, защото истинското съхранение на живота 
е продължаването му чрез създаване на нов живот (вж. Фройд, 1920)5. 

КОНВЕРЗИЯ И СОМАТИЗАЦИЯ

Оттичането на възбудата по психичен път чрез свързване с пред-
стави или директно по соматични канали по правило се свързва с два 
различни механизма – конверзия и соматизация, – като двата термина 
обаче не винаги ясно се разграничават по смисъл. По традиция в психо-
аналитичната литература се прави разлика между психосоматика, хисте-
рия и хипохондрия. При психосоматиката е налице действителна физи-
ческа увреда или соматична реакция; при хипохондрията няма телесно 
заболяване, но пациентът си мисли, че има, а при хистерията са нали-
це многобройни смущения в телесното функциониране без соматично 
обяснение (напр. хистерична слепота). Както споменахме, З. Фройд при-
числява хистерията6 към „психоневрозите“ или „защитните неврози“,  а 
хипохондрията – към актуалните (Фройд, 1916/17, стр. 286). 

Конверзията е допълващият изтласкването механизъм за превръ-
щане на психичната възбуда в телесна, който използва хистерията. На-
пример засегнатият може да изпитва затруднения в преглъщането, които 
са следствие от нежеланието му да „преглътне“ дадена житейска ситуа-
ция; той (или тя) имат представа, че тази ситуация е свързана със съпру-
5 Забележително е, че в първите си произведения Фройд използва термина „количество 
афект“ (Aff ektbetrag) и аналогичния му термин „сума на възбудата“ (Erregungssumme, 
виж също Freud, 1894 г. и съответната статия в Лапланш и Понталис, 2014), без да 
специфицира качеството на афекта – т.е. може да се приеме, че говори за „афективна 
възбуда“.  Критиците на теорията му за сексуалния нагон – но също и съвременните 
теоретици на афективната регулация, на които ще се спрем по-нататък – се придържат 
към схващането, че в патогенезата на симптомите могат да играят роля различни 
негативни афекти.
6 Фройд прави разлика между „конверзионна хистерия“ и „страхова хистерия“; втората 
от тези клинични картини впоследствие се нарича „фобия“. 
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гата (съпруга), но представата е изтласкана, т.е. несъзнавана и телесният 
симптом „казва“ на съпругата (съпруга) това, което не се изказва с думи. 
Чрез този механизъм възбудата, съдържаща се в изтласканата представа, 
се трансформира в „хронични соматични симптоми“.  В „Изследвания 
върху хистерията“ (Breuer & Freud, 1895), откъдето е взет този цитат, не 
се пояснява какво конкретно се има предвид под „хронични соматични“.  
По същото време, в известния като „Проект Е“ документ, Фройд говори 
за „конверзия“ и при страховата невроза:

„И тук се касае за един вид конверзия при страховата невроза, как-
вато се среща и при хистерията, но при хистерията психичната възбуда 
поема по погрешния път изцяло в телесната област, докато тук физиче-
ското напрежение не може да навлезе в психичното поле и остава на 
физическия път. Двата вида често се комбинират“ (Фройд, 1894, цит. по 
Bonaparte, Freud & Kris, 1954; курсивът в оригинала). 

В последствие за втория вид конверзия – при която физическото 
напрежение не може да навлезе в психичното поле – започва да се из-
ползва термина „соматизация“.  Например засегнатият получава пови-
шено кръвно налягане поради неизразен гняв, но няма никаква пред-
става, че преживява такава емоция, какви са причините за нея и че има 
връзка между емоцията и физиологичния процес. От самото начало въз-
никват различни мнения относно това доколко органните дисфункции 
са следствие от същия механизъм, който причинява хистеричните симп-
томи – т.е. от конверзията. В статията си „Психогенното разстройство 
на зрението от гледна точка на психоанализата“ (Freud, 1910) Фройд, 
позовавайки се на анаклизата (т.е. „опирането“ – обстоятелството, че 
сексуалните нагони се „опират“ на себесъхранителните и използват 
едни и същи органи за функционирането си7), обръща внимание, че ор-
ганите изпълняват два вида функции – себесъхранителни (обслужващи 
Аза) и ерогенни. Например зрението служи за възприемане на стиму-
ли от външния свят, но същевременно и на „прелестите“ на сексуалния 
обект. Изтласкването на ерогенни импулси довежда до нарушаване и на 
себесъхранителните функции: забраната за възприемане на сексуални 
стимули при хистеричната слепота може да доведе до „забрана“ на гле-
дането изобщо. Това е конверзия: дисфункцията на органа има психи-
чен смисъл. Фройд посочва обаче, че в засегнатите от конверзия органи 
може да се наблюдават и „токсични“,  т.е. морфологични, изменения и 
предполага, че в такива случаи наред с психогенния механизъм играе 
роля и биологична предразположеност, която той нарича „соматична от-
7 Вж. също Лапланш и Понталис, 2014.
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зивчивост“ (или „соматично съучастие“) (somatisches Entgegenkommen) 
на органа8.

Фройд обаче не използва термина „психосоматика“ и не се зани-
мава с други психосоматични разстройства освен „актуалните невро-
зи“,  макар – както проличава например от интереса му към дейността 
на Георг Гродек (виж по-горе) – да насърчава изследването на връзките 
между психични фактори и соматични болести. Появата на този термин 
е заслуга на неговите последователи, които пренасят възгледите му за 
произхода на неврозите върху разстройства с органичен характер. Съ-
временникът на Фройд Вилхелм Щекел си служи с названието „сома-
тизация“, имайки предвид превръщането на емоционални състояния 
във физически симптоми и приравнява соматизация и конверзия (цит. 
по Taylor, 2003); според него конверзионните симптоми засягат и дей-
ността на вегетативната нервна система. За първи път немският лекар 
Георг Гродек (от когото Фройд заимства названието „То“) заявява ста-
новището, че всички телесни болести са израз на несъзнаван конфликт 
чрез конверзия. Феликс Дойч също вижда конверзията като причинител 
на „органните неврози“ (т.е. също като З. Фройд споменатите автори не 
правят разлика между „конверзия“ и „соматизация“). Ш. Ференци (цит. 
по Bronstein, 2011) посочва като типична органна невроза неврастенията 
(която е актуална невроза по Фройд), но вижда като неин причинител 
не прекомерната мастурбация, а натрапливия ѝ характер и чувството на 
вина, което поражда. 

По-различна е гледната точка на създателите на психосоматиката 
„в тесен смисъл“ – Александър и Дънбар. Възприемайки един холис-
тичен подход – обект на медицината да бъде човекът в неговата цялост, 
те същевременно въвеждат дебата за специфичния избор на болестта: 
има ли връзка между определени психични конфликти или личностови 
типове и определени симптоми или заболявания? Фландърс Дънбар – 
наричана „майката на холистичната медицина“ (Stevens & Gardner, 1982, 
p. 93) – която съществено допринася за развитието на психосоматиката 
в САЩ, приема, че никоя болест не е специфично психосоматична и би 
трябвало да се разглежда в контекста на единството тяло-психика. Тя 
вижда психиката като цялост, стремяща се към равновесие чрез енерги-
8 От гледна точка на психосоматичната медицина е важно също така, че в следствие 
на конверзията може да се стигне до повторение на соматични процеси в психически 
значимата част на тялото: например когато едно желание е изтласкано от съзнанието, 
може да се породи възпаление в тези части на тялото, които са попадали навремето под 
ударите на родителите като наказание за въпросното желание (по Adler, 1997).
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ята, протичаща от психиката към тялото9. В книгата си от 1943 г. Дънбар 
описва връзки между определени личностови профили и психосоматич-
ни болести10: напр. към сърдечна недостатъчност са предразположени 
хора на ръководни позиции (top-dogs) (или желаещи да станат такива), 
които работят непрекъснато и са склонни към доминиране и агресив-
ност (цит. по Capitano, 2008). Също и според Франц Александър (виж 
по-горе) всяка болест е психосоматична; „психосоматика“ – както по-
сочихме по-горе – е методологично понятие, означаващо холистичния 
подход към болестите (Bronstein, 2011). Все пак – за разлика от Дън-
бар – той се фокусира не върху специфични личностови типове, а вър-
ху връзките между емоционални състояния, начини на приспособяване 
към обкръжението и психосоматични симптоми. Напр. сърдечно-съдо-
вите заболявания може да се дължат на определен начин на живот, свър-
зан с повишена агресивност; „... истинските психосоматични корелации 
са между емоционални констелации и вегетативни реакции“ (Alexander, 
1950, цит. по Capitano, цит. съч.).

Интересувайки се от „психогенните“ причини за органичните за-
болявания, Александър разграничава конверзионни и вегетативни нев-
рози. Вегетативните съответстват на актуалните неврози на Фройд; те 
засягат органи, контролирани от ВНС и са последствия от хронични 
емоционални състояния, докато симптомът при психоневрозата като 
маскиран израз на несъзнавана фантазия, изразяваща забранено жела-
ние или защитата срещу него се появява предимно в областите от тяло-
то, инервирани от волевата нервна система (вж. също Taylor, цит. съч.). 
Симптомите на вегетативните неврози нямат символичен смисъл. Пси-
хичните конфликти допринасят за появата на соматични симптоми, про-
меняйки физиологичното функциониране (а не чрез конверзия). Така че 
според Александър специфичният „избор на болестта“ се повлиява от 
обстоятелството, че определени болести са следствие от блокирането на 
симпатиковия дял на ВНС (на реакциите от типа борба-бягство), а други 
– от блокирането на стремежите към инфантилна зависимост в ситуации 
на безпомощност, дезорганизиращо парасимпатиковия дял. Той също 
9 Опирайки се на законите на термодинамиката, тя постулира съществуването на 
физически механизъм, обуславящ психичната дейност, който нарича „емоционална 
термодинамика“: според нея психичната енергия търси оттичане чрез физически 
симптоми, когато не може да бъде изразена психично; освен това постоянните 
личностови отклонения може да доведат до пилеене на енергия и оттам до соматични 
дисфункции.
10 Все пак нейните изследвания се отнасят до корелации – а не до причинно-следствени 
връзки между личностови типове и заболявания.
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приема съществуването на „соматична отзивчивост“ като допълнително 
обяснение за избора на болестта.

Фенихел (Fenichel, 1945, стр. 236 и сл.) в известен смисъл обобща-
ва горепосочените гледни точки. Той разграничава хистеричната конвер-
зия, която действа при симптоми със символичен смисъл, представлява 
„превод на специфични фантазии на „телесен език“ – т.е. пантомимични 
действия, загатващи за ситуации от миналото или дневни сънища, кон-
вулсии или немотивирани преувеличени емоции (пристъпи на крещене, 
плач или смях), или патологична поява, или изчезване на нормални фи-
зиологични потребности (напр. жажда, глад, дишане) – от „органните 
неврози“,  при които несъзнавани нагонни импулси повлияват на орга-
ничните функции по физиологичен начин (променят „химията“ им), без 
да имат специфичен смисъл. Той се присъединява към мнението, че всяка 
болест е психосоматична и прибавя една трета възможност за причиня-
ване на психосоматични дисфункции, която определя като „най-проста“: 
афективните еквиваленти, или изразяването на соматичните компоненти 
на афекта в отсъствието на психичните компоненти на същия. На тази 
трета възможност ще се спрем по-долу, разглеждайки съвременните те-
ории за афективната регулация. Може да се каже, че тя намира „външна“ 
(на психоанализата) подкрепа в наложилата се през 50-те години теория 
за стреса на Ханс Селие (Селие, 1982)11. 

От друга страна, дебатът за специфичния избор на болестта, макар 
и подкрепен частично с емпирични изследвания (Alexander, цит.съч.; 
Taylor, цит. съч.) постепенно губи сила и отстъпва на изследването на 
психичните механизми, допринасящи за превръщане на нагонна и афек-
тивна възбуда в телесни явления. 

КОНФЛИКТ И ДЕФИЦИТ

В обобщение дотук може да кажем, че конверзията като механи-
зъм, придружаващ изтласкването, действа с представена в психиката 
възбуда, докато соматизация е термин, който би могъл да се използва за 
означаване на действието на безпредставната възбуда. Все пак – както 
отбелязва Тейлър (цит. съч.) – „липсва яснота ... дали соматизацията и 
конверзията трябва да се разглеждат като различни или като припокри-
ващи се конструкти и дали те допринасят за патогенезата на определени 

11 В по-ново време бяха публикувани множество изследвания, показващи, че при 
страдащите от психосоматични разстройства се наблюдават повишени нива на 
тревожност и депресивност. Тук може да причислим и нашето изследване, представено 
в другата наша статия в този брой.
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огранични заболявани или само за медицински необясними соматични 
симпотми“.  

Тейлър стига до заключението, че конверзията е активен Азов 
процес, включващ символизация, представяне на емоциите като назо-
вими чувства, усещания и свързани с тях образи; симптомът „разказва 
история“ и се подчинява на психични закони, включвайки по-висшето 
неврокогнитивно функциониране. Соматизацията е пасивен процес 
(неуспех на символизацията) – емоциите не са добре представени сим-
волично, няма фантазна дейност; симптомите започват в тялото и се 
подчиняват на телесните закони. Включват физиологични процеси от 
по-нисш характер. 

В по-ново време се утвърждава тенденцията дихотомиите пред-
ставна-безпредставна възбуда и конверзия-соматизация да се свързват 
с използването на различни психични механизми от хората, развиващи 
психосоматични симптоми. Тези различни механизми може да се сведат 
до друга дихотомия: конфликт-дефицит (виж също Bronstein, цит. съч.). 
В конфликта – както посочихме по-горе – участват несъвместими несъз-
навани представи или фантазии, докато „дефицит“ означава, че опреде-
лена психична функция, дадена способност на Аза (според структурния 
модел на психоанализата) не се е развила в достатъчна степен. Извест-
но е, че страдащите от психосоматични заболявания пациенти изпитват 
затруднения да изразяват с думи емоциите си, да влизат в контект със 
собствените психични процеси – така че това, което представят като оп-
лакване, те свързат единствено с тялото.

В началото на 60-те години американският психоаналитик от гръц-
ки произход Питър Сифнеос означава тази особеност на психосоматици-
те с термина „алекситимия“ – т.е. „без думи за чувствата“.  Taylor, Bagby 
& Parker (1997, цит. по Vanheule et al., 2011) посочват, че обикновено по-
нятието за алекситимия се дефинира според следните характеристики: 
засегнатият има трудности да идентифицира чувствата си, да ги разли-
чава от телесните усещания и да ги описва на други хора; въображение-
то му е ограничено и фантазният живот – беден; когнитивният му стил е 
свързан с непосредствения дразнител, ориентиран е навън. По правило 
освен при страдащите, психосоматика в тесен смисъл алекситимия се 
среща и при хората с по-тежки психични разстройства: разстройства на 
храненето, на настроението, психози, личностови разстройства.

Понятието за алекситимия e близко до въведените от Парижката 
психосоматична школа понятия „ментализация“ и „операторско мисле-
не“.  Тази школа, създадена в края на 50-те и началото на 60-те години 
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от психоаналитици, работещи с психосоматични заболявания, обяснява 
психосоматичните симптоми чрез неспособността на някои хора да из-
разяват психични конфликти чрез фантизии и репрезентации. Теория-
та им се опира на понятието на З. Фройд за актуалните неврози, при 
които либидната енергия се връща в тялото, понеже не може да получи 
психично представителство. Това се случва, когато сумата на възбудата 
остава трайно прекомерно висока; поради особеностите на психичното 
си функциониране психосоматиците не успяват да преработят възбудата 
по психичен път и я соматизират. Главната особеност на този тип функ-
циониране е представния дефицит, т.е. липсата на достатъчно добре 
изградени асоциативни мрежи. Дефицитът може да бъде следствие от 
генетична предразположеност, недостатъчно добра емоционална връзка 
с обгрижващото лице, травматизъм или неразрешени конфликти. При 
наличието на представен дефицит се създава прекомерно количество 
възбуда, която не може да се интегрира и да се превърне в желание, на-
сочено към външен обект и поради това се разтоварва изцяло по сома-
тични канали.

Един от създателите на Парижката школа – Пиер Марти – въвежда 
термина „ментализация“,  с което означава свързването (Bindung – вж. 
по-горе) на телесна възбуда с психични съдържания чрез създаване на 
асоциативни мрежи; чрез ментализацията се извършва структурирането 
на Аза. Тя е функцията, която превръща количеството телесна възбуда в 
желание като елемент на несъзнавана фантазия (по Bouchard & Lecours, 
2008). Ментализацията включва репрезентирането (т.е. наличието на 
стабилни представи) и символизирането (свързването на представите 
една с друга) и зависи от количеството на представите, от тяхната устой-
чивост, възможността да се свързват една с друга и от незащитената (т.е. 
незасегната от защитни механизми) им достъпност. Резултат от нейното 
действие е свързването на асоциациите със смисъл.

Важно за теорията на Парижката психосоматична школа е, че въз-
будата – или психичната енергия – се генерира в тялото от нагоните (като 
според Марти инстинктът се превръща в нагон тогава, когато се свърже 
с психична репрезентация). Свързването (Bindung) е резултат от дейст-
вието на нагоните към живота: то довежда до нарастване на сложност-
та на психичната организация. Поради действието на горепосочените 
патогенни фактори тенденцията към разпад, движена от нагоните към 
смъртта, може да получи превес в психичната динамика и да предизвика 
дезорганизация както на психично, така и на соматично равнище.

Психосоматичните разстройства може да се разглеждат като точ-
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ки на фиксация по пътя към по-голяма дезорганизация (Марти – цит. 
по Bronstein, цит. съч. – говори за „прогресираща дезорганизация“). По-
явяват се при хора, чието психично функциониране е по-примитивно 
от това на психоневротиците и което се отличава преди всичко с ниска 
ментализация и т.нар. „операторско мислене“ (pensee operatoire): едно 
механично мислене, предопределено от дефицита във вътрешния свят – 
неспособността да се интегрират емоции и мисли, да се фантазира. Емо-
ционалното обедняване се изживява като „есенциална депресия“,  която 
се характеризира не с тъга и болка от загуба, а с липса на желание; паци-
ентите не се оплакват, а просто се чувстват „празни“ (Aisenstein, 2006).

Парижката психосоматична школа също разграничава два типа 
психосоматика. Първият тип, който се проявява предимно при психонев-
ротични структури, де М’Юзан нарича „функционални психосоматични 
разстройства“.  Техните симптоми представляват символични решения 
на психични конфликти. Другият тип са органичните заболявания, пре-
дизвикани по психичен път. Те съответстват на вегетативните неврози 
по Александър. Появяват се при пациенти с т.нар. „психосоматична ор-
ганизация“ – един особен вид функциониране на Аза, при който се стига 
до разграждането му, до провал на функциите му. Симптомите на този 
тип страдания нямат символично значение, а са резултат от дефицитите 
в психичната структура.

Не всички психоаналитици са съгласни, че може да има психосо-
матични симптоми, лишени от смисъл. Това е особено характерно за 
последователите на М. Клайн. Придържайки се към схващането, че не 
съществува безобектно функциониране на психиката и че няма страх, 
който да не е свързан с психични репрезентации, те смятат, че психо-
соматичните явления са резултат от по-примитивни форми на символи-
зация, а не от неспособност за такава, следователно може да им се на-
мери смисъл (Bronstein, цит. съч.). Възгледите на Клайн за нагоните се 
различават от тези на Фройд: тя смята, че нагонът винаги е представен 
в психиката чрез обект и че има вродени представи за частите на човеш-
кото тяло; т.е. тялото е представено от самото начало и – както посочва 
Бронстийн – от тази гледна точка е по-уместно да се говори за различни 
равнища на символизация, от най-примитивни и конкретни (при които 
психиката не прави разлика между символ и символизирано – т.нар. от 
последователката на Клайн Х. Сегал „символно приравняване“12) към 
най-абстрактни и базирани на езика.

Последователят на Клайн Уилфред Бион включва в своята тео-
12 Вж. Segal, 1957.
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рия на мисленето т.нар. „протоментални системи“ – първични части на 
Аза (селф), които „мислят“ по-скоро неврофизиологично (чрез тялото), 
отколкото психологично; при тях телесните и психичните процеси са 
недиференцирани. Способността за символизация се развива благода-
рение на използването на т.нар. от него алфа функция, която превръща 
суровите сетивни елементи (бета елементи) в елементи на мисленето 
(алфа елементи). Несимволизираните бета елементи се „евакуират“,  т.е. 
изхвърлят от психиката, като най-естествения път за евакуация е през 
тялото (Bion, 1962).

Парижката психосоматична школа също има своя теория за раз-
лични равнища на символизация чрез процеса на ментализация. Пиер 
Люке (цит. по Lecours & Bouchard, 1997; вж. също Атанасов, 2007, стр. 
60-61) различава четири равнища между сетивността и словесното мис-
лене:

– първична ментализация (или първични представи за действия): 
сетивно-двигателни енграми (или „предметни представи“ – вж. 
Лапланш и Понталис, 2014, статията „Представа за нещо – пред-
става за дума“), образувани чрез свързване на базисни сетивни 
възприятия с ранни високонатоварени с афект образи; при тези 
базисни символи е налице еквивалентност между Представяно 
и Представящо (т.е. намират се на равнището на „символното 
приравняване“); 

– метапървична ментализация (вторична символна ментализа-
ция) – създава вторични символи, смислени, с намалено со-
матично-афективно натоварване; подчиняват се на първичния 
процес (изместване, сгъстяване, символизация – вж. Лапланш 
и Понталис, цит. съч.), близки са до сетивното и до първичните 
фантазии (каквито се срещат напр. в сънищата, изкуството, иг-
рата);

– интуитивно метасъзнавано мислене – повече вторичен процес, 
повече връзки с думите и езика („инкубация“ – бърз поток от 
асоциации преди осъзнаването им) – т.е. мисленето „зад“ сло-
весното мислене;

– словесно мислене.
Lecours & Bouchard (1997) посочват, че това „разширено“ схваща-

не позволява да се види ментализацията като „непрекъснато трасформи-
ране на психични съдържания чрез мултиплицирането и организиране-
то на представи“,  така че всички психични съдържания да се поставят 
на един континуум на увеличаваща се сложност и абстракция. 
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Така например страховото напрежение може да се преживее като 
соматично увреждане (язва, колит), като активация на соматични 
процеси (сърцебиене), като двигателна дейност (неспокойно кра-
чене нагоре-надолу), като образ в съня (напр. катастрофа); но също 
и като собствено чувство (чувство на страх), което може да бъде 
изтласкано, да се прояви в маскиран вид и да може да бъде изтъл-
кувано (напр. страх от силни мъже, от бащини фигури).
Автори като Магдугъл и Шур (цит. по Taylor, стр. 493) смятат, че 

соматични явления в инервирани от ВНС органи могат да бъдат вторич-
но символизирани чрез свързване с афекти и фантазии, но това е симво-
лика, която не играе роля при пораждането на симптома. Обаче остава 
открит въпросът дали в патогенезата не е участвала символизация от 
споменатия по-горе примитивен тип.

НОВИТЕ ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ТЕОРИИ: РЕГУЛИРАНЕ НА АФЕКТИТЕ, 
РЕФЕРЕНТЕН ПРОЦЕС, МЕНТАЛИЗАЦИЯ 
В по-ново време се налага убеждението, че алекситимията и дефи-

цитарната ментализация не са характерни само за страдащите от психо-
соматични разстройства, а би трябвало да се разглеждат по-скоро като 
способности за разбиране на собственото психично функциониране, 
присъщи на всички хора. Те обуславят или са елементи на всички психо-
патологични картини, тъй като причиняват затруднения в когнитивния 
контрол над афектите. Така теориите на З. Фройд за бариерата срещу 
дразнителите и количеството възбуда (афект) намират нови интерпре-
тации.

Стъпвайки върху теорията на Пиер Люке, Lecours & Bouchard пред-
лагат вербализацията на афективната и нагонова възбуда да се разглежда 
едновременно в две измерения (вж. също Атанасов, 2007). Изразяването 
ѝ може да става по 4 канала: телесен, двигателен, образен и словесен, а 
удържането (овладяването) ѝ – на 5 различни равнища, които те наричат 
съответно „експлозивна импулсивност“ (директно изразяване на афекта, 
без да минава през мисълта), „модулирана импулсивност“ (личността 
запазва известен контрол върху афектите си), екстериоризация („из-
хвърлянето“ на афекта навън, приписването му на други), присвояване 
(афектът принадлежи на Аза) и равнище на смисловите връзки (прида-
ване смисъл на афекта). Разгледана в тези измерения, ментализацията 
може да се види като преработване „на соматични и нагонно-афективни 
преживявания“ в психични съдържания благодарение на свързваща дей-
ност (linking activity, Bindung), създаваща представи и символи, които 
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„позволяват на индивида да се освободи от конкретния и абсолютен ха-
рактер на първичния мотивационен (афектно-нагонен) натиск“.  Така те-
орията на двамата канадски автори обобщава идеи на Фройд, френската 
школа (Марти и Люке), теорията на Krystal за развитието на афектите 
от десоматизация към вербализация (Krystal, 1974, 1997); лесно е да се 
види сходството ѝ с посоката на описаното от Жан Пиаже развитие на 
когнитивните процеси от конкретни сетивно-двигателни схеми към аб-
страктно логическо мислене (вж. напр. Пиаже, 1992).

В рамките на това двуизмерно разбиране на ментализацията (вър-
ху което се базира психометричен тест – вече преведен и на български, 
вж. напр. Атанасов и Савов, 2012; Atanassov & Savov, 2016) механизмите 
конверзия и соматизация могат да бъдат отнесени към равнището на 
експлозивната импулсивност, като при конверзията афектно-нагонното 
съдържание е силно символизирано и изтласкано, а соматизацията е не-
ментализирана и непредставена. Между тях се намират халюцинациите 
и налудностите, които са несимволизирани, но си служат с представи.

Една теория, която отчасти се припокрива с тази на Lecours & 
Bouchard (вж. Bouchard & Lecours, 1998) и която според Taylor дава въз-
можност да се говори за психосоматиката с термините на когнитивната 
наука и невронауките, е теорията на Уилма Бучи за множествения код 
(Bucci, 1997, вж. също Атанасов, 2007). Стремежът на Бучи е да прило-
жи езика на когнитивната наука за разбиране на несъзнавани процеси, 
замествайки по този начин метапсихологията. Тя разширява теорията 
на Paivio за семантичната памет и приема, че човешкият мозък използва 
три вида кодове за процесиране на информацията: субсимволен и два 
символни (образен и словесен). Създаването на връзки между паме-
товите следи и между различните кодове (аналогично на Фройдовото 
Bindung) се нарича референтен процес, а способността за създаване на 
такива връзки – референтна активност. 

Друго основно понятие в психологията на Бучи е това за емоцио-
нална схема. Емоционалните схеми (по аналогия с паметовите схеми на 
Бартлет – Bucci, 1997, стр. 197) са организирани представи за преживе-
лищния опит и придобитите познания, които се влияят от новите прежи-
вявания, но също така ги предопределят. От тях зависи начина, по който 
конструираме нашия Аз (селф) и знанията ни за междуличностните от-
ношения (пак там, стр. 195). Те започват да се развиват невербално (чрез 
субсимволни процеси), свързвайки най-напред сетивните, висцералните 
и кинестезните усещания по време на емоционалния араузъл. Преживе-
лищният опит постепенно прибавя образи към тези първоначални схеми 
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(напр. образа на майката, свързан с приятни усещания), а с развитието на 
говора със схемата се свързват и словесните компоненти. Основен еле-
мент на схемата е афективното ядро (the affective core), което е до голяма 
степен субсимволно и се образува от „вродените диспозиционни репре-
зентации, контролиращи биохимичните и двигателни функции“ (Bucci, 
2002, стр. 772). Емоционалното развитие се заключава в свързването на 
вродените субсимволни процеси на афективното ядро с „представите за 
хора и места, регистрирани в образна, а по-късно до известна степен и 
в словесна форма“ (пак там); следователно Аз-образа или чувството за 
себе си също се изгражда около това афективно ядро.  

Емоционалните схеми са „прототипни представи за себе си в отно-
шения с други, изградени чрез повтаряне на епизоди с подобни афектив-
ни състояния“ (Bucci, 1997, стр. 195)13. Афективните състояния са със-
тавени предимно от субсимволни елементи, могат да бъдат съзнавани 
или несъзнавани и се активират постоянно като реакция на определени 
хора или събития. Подобни едни на други афективни състояния могат да 
свързват стимули и ситуации, които иначе не са свързани помежду си: 
тогава един стимул и ситуация може да се превръща в символ на други.

Паметовите следи от ранното детство може да се разглеждат 
като представи за прототипни епизоди (а не за отделни събития), т.е. 
те представляват емоционални схеми. Всеки елемент на схемата – усе-
щане, действие, образ, дума – може да активира всички останали. При 
адаптивно функциониране паметовите схеми се променят и усложняват 
непрекъснатно чрез усвояване на нова информация; развиват се схе-
ми на себевладеене и регулиране на афектите. Ако преобладава нега-
тивен афект (тревожност, депресивност, гняв) може чрез дисоциация 
(премахване на съществуващи връзки – т.е. десимволизиране) или чрез 
дисфункционални опити за поправяне на схемата (ресимволизиране) да 
се оформят патологични схеми. При липсата на адекватно емоционал-
но обгрижване в ранното детство, което да доведе до формирането на 
съответния вътрешен обект, или при наличие на конституционална не-
способност за символизиране емоционалните схеми може да не успеят 
да се организират изобщо около символи. Тогава референтните връзки 
между субсимволния и символните кодове остават слаби; емоциите се 

13 Както посочва Бучи, нейното понятие за емоционална схема е подобно на други, 
използвани в психоаналитичната литература, преди всичко понятията за Генерализи-
рани представи за интеракциите (RIGs) на Д. Стърн и за базисните градивни единици 
на психиката (basic units) на Ото Ф. Кернберг (вж. Атанасов, 2017).
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преживяват като телесни и двигателни усещания, без чувствен и когни-
тивен компонент, които да позволяват различаването и назоваването им. 
В този смисъл соматизацията в по-късния живот може да се разбере като 
активиране на субсимволни соматични репрезентации, които никога не 
са били свързани (или са били дисоциирани от символните).

В модела на Бучи конверзията като символен процес е описана на-
кратко така: засегнатата телесната част е символ, около който се е ор-
ганизирала емоционалната схема, когато нейният първичен обект е бил 
дисоцииран чрез изтласкване. При телесните болести от друга страна са 
налице дисоциации на невербални схеми без символни връзки, с участи-
ето на масивно физиологично активиране: излязлата от регулация емо-
ционална схема нарушава регулацията на други биологични системи 
(Taylor, цит. съч., стр. 500).

Теорията за множествения код също има емпирични измерения: 
тя е основа за Скалата за референтна активност, която позволява да се 
получават количествени данни за индивидуалните прояви на тази спо-
собност (вж. също Атанасов и Димитров, 2014).

Друга гледна точка към процесите на ментализация, базирана на 
теорията на Джон Боулби за привързаността, предлагат Фонаги и сът-
рудниците му (Fonagy et al., 2002; вж. също Атанасов, 2017). Според тях 
основната задача на поведението на привързаност е да допринесе за съз-
даването на система от психични репрезентации у детето, чрез която 
се осъществява регулирането на афектите и развитието на Аза (селф). 
При това от решаващо значение е участието на другия, на обгрижващото 
лице, на майчината фигура. Инстинктът към привързаност кара детето 
да търси близост с майчината фигура, защото това е необходимо за се-
бесъхранението му. В процеса на общуване между двамата майката си 
създава представи за афективните състояния на детето, които му „пре-
дава“ обратно; детето ги интернализира и по този начин постепенно се 
научава само да регулира възбудата си14.

Гореописаният процес, наричан „огледално отразяване“ (mirror-
ing), се споменава от повечето психоаналитични изследователи на ран-
ните обектни отношения – напр. Д. У. Уиникот, М. Малер, Х. Кохут (вж. 
Атанасов, 2017). Той е близък до описаното от У. Бион „бленуване“ (re-
verie) на майката, което обуславя развитието на алфа функцията при де-

14 Операционалното понятие за ментализацията по модела на Фонаги се нарича реф-
лексивно функциониране (refl ective functioning). Измерва се чрез Скалата за рефлек-
сивно функциониране и редица въпросници, от които в България е стандартизирана 
скалата MentS.
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тето (вж по-горе)15. Vanheule, Verhaeghe & Desmet (цит. съч.) обръщат 
внимание, че френският психоаналитик Жак Лакан придава подобно 
значение на неговия „стадий на огледалото“, в който детето се иденти-
фицира с образа на собственото тяло чрез идентификация с образа на 
другия. Образът на тялото дава възможност на детето да се преживее 
като психофизиологична цялост и по този начин неговият Аз да започ-
не да контролира импулсите. Тоест: в стадия на огледалото образът на 
другия служи като база за създаване на Аз-образ. Освен това функция 
на другия е да въведе езика и културата и по този начин да допринесе за 
създаването на психични репрезентации у детето.

Всъщност – както посочват Vanheule, Verhaeghe & Desmet – ролята 
на междуличностните отношения при проправянето на пътища или съз-
даването на връзки в психиката е подчертана още от З. Фройд в „Про-
ект за научна психология“.  Там става дума как бебето, неспособно да 
разтовари възбудата в незрялото си тяло, се обръща към другия с плач; 
прекомерната възбуда има стойност на травматично преживяване. Дру-
гият отвръща със специфични действия и думи за неутрализиране на 
възбудата. Така се създава връзката възбуда – болка (травма) – интерсу-
бективност. Постепенно действията на другия „учат“ детето да се спра-
вя със стреса интерсубективно и да ментализира. От тази гледна точка 
алекситимията се схваща динамично, като затруднения в регулирането 
и процесирането на афективната възбуда посредством психични репре-
зентации. Тя е маркер за обуславящия процес: несъздаване на представи 
за собствените преживявания на възбуда, поради което възбудата остава 
на равнището на телесен дистрес. Причината е в неспособността да се 
използва комуникацията с другия за справяне с дистреса.

В модела на Бучи като предпоставка за развитието на референтния 
процес в началото на живота се разглежда наличието на „последовател-
ни, организиращи човешки обекти“ (Bucci, 1997, стр. 257). Обобщавай-
ки разгледаните съвременни теории, може да кажем, че соматизирането 
като най-ниско равнище на афективната регулация е следствие от трав-
матизъм в най-ранните фази от развитието на психичната дейност, ко-
гато обгрижващото лице не е успяло да изиграе своята роля на външна 
бариера срещу стимулите, на външен регулаторен апарат, който да въз-
приеме „токсичните“ емоционални преживявания на детето, да ги „де-
токсикира“ (т.е. да ги направи поносими) и по този начин да помогне на 
пораждащия се Аз на детето да ги интегрира в себе си. 
15 Вж също Атанасов (2007) за съпоставяне на моделите на Льокур и Бушар, Бучи, 
Фонаги и Бион.
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Разбирането на психосоматичните явления като неуспех на про-
цесите на репрезентация и символизация има своите отражения върху 
психотерапевтичната практика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психоанализата се поражда като метод за третиране най-напред 
на хистерията, при която основен защитен механизъм е конверзията. 
Фройд смята, че актуалните неврози не са обект на психоаналитична 
терапия, понеже симптомите им не са психично представени. В послед-
ствие хистерията продължава да бъде смятана за най-подходящото за 
психоанализа страдание; появява се дори терминът „добър хистерик“,  
означаващ пациент, при който психоанализата работи добре. Смята се 
обаче, че в днешно време типичните конверзионни симптоми се срещат 
сравнително рядко. В класификациите названието „хистерия“ сега се 
среща в клиничните картини на хистеричното или хистрионно лично-
стово разстройство. Към личностовите разстройства започва да се 
причислява и соматизацията. Засилва се убеждението, че алекситими-
ята и дефицитарната ментализация участват в пораждането на всички 
личностови разстройства от нарцистичния и граничния спектър (т.е. на 
патологичните личностови организации)16 и че соматизацията е един от 
механизмите, към които психиката прибягва, когато не е способна да 
използва изтласкване и други по-добри защити.

Действително, в Психодинамичния диагностичен наръчник (PDM) 
(PDM Task Force, 2006)17 фигурира диагностичната категория Соматизи-
ращо личностово разстройство (Somatizing Personality Disorder). Харак-
терна негова черта е трайната тенденция „да се изразява дисфория чрез 
соматизиране“ (вж. също McDougall, 1989). Посочено е, че тези лично-
сти най-често са гранични (borderline) и че безпокойствата им за тяло-
то може да граничат със соматични налудности. Често при тях се наб-
людават едновременно хипохондрия, диагностицирана телесна болест, 
причинена от стрес, и конверзионни симптоми. В тази връзка възниква 
въпроса може ли да се набележат специфични фактори, допринасящи за 
развитието именно на соматизационно разстройство. Според цитирания 

16 За връзката между ментализация и наркозависимост вж. напр. Atanassov & Savov, 
2016.
17 Психодинамичният диагностичен наръчник е създаден от едно сдружение от 
предимно североамерикански психоаналитични асоциации с цел да бъде алтернатива 
на психиатричните диагонстични наръчници. През юни 2017 година бе пуликувано 
второ, преработено издание.
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източник такива, свързани с конституцията и ранното развитие, факто-
ри могат да бъдат вродена телесна уязвимост, боледуване в началото на 
живота, физическо или психическо занемаряване. Основен проблем за 
психичното функциониране е интеграцията (респ. дезинтеграцията) на 
телесния Аз; централните афекти са преживяване на общ дистрес, скрит 
гняв. Характерни патогенни вярвания за себе си са „Аз съм крехък, уяз-
вим, има опасност да умра“,  докато патогенните вярвания за другите са, 
че „другите са силни, здрави и безразлични към мене“. 

Същевременно соматизиращите личности използват присъщите 
и на другите личностови разстройства защитни механизми. Aisenstein 
(цит. съч., стр. 678) споделя убеждението, че за психосоматична болест 
не може да се говори, без да се вземе предвид механизма на разцепва-
нето (присъщ на граничното личностово разстройство и изобщо на па-
тологичните личностови организации), като в този случай разцепването 
засяга ендосоматичните възприятия и оттам интегрирането на соматич-
ното и психичното. 

Многократно е посочвано, че соматизиращите пациенти са трудни 
за психоаналитична терапия18 (Vanheule et al., цит. съч.; Taylor, цит. съч.; 
Aisenstein, цит. съч.; PDM Task Force, цит. съч.; McDougall, цит. съч.). 
Неспособността им да вербализират е съществена пречка пред провеж-
дането на терапевтичен разговор с тях. Според Кристъл (Krystal, 1988, 
цит. по Bucci, 1997, стр. 238) „... алекситимията19 е най-често срещания 
случай на недобър резултат или направо на провал на психоанализата и 
психоаналитичната психотерапия“.  

Соматизиращите пациенти нерядко попадат при психоаналитика 
след многобройни фрустрации, преживени с лекарите, които не са могли 
да им помогнат. Характерно за начина им на влизане в междуличности 
отношения е, че се дистанцират от другите, за да избягват близост и 
конфликти. Склонни са да влизат в зависимост от аналитика, изисквайки 
да бъдат лекувани според медицинския модел (Vanheule et al., цит. съч.). 
Както отбелязва Bronstein, те „общуват чрез болестта си“,  поради което 
– особено при хронично болни – е важно да се работи с магическите им 
очаквания, че анализата може да излекува физическата болест.

В насрещния пренос аналитикът често преживява скука, чувство 
за безпомощност и напразни усилия, усеща пациента като противопос-

18 Нека припомним, че З. Фройд е изключвал както актуалните неврози, така и т.нар. 
от него „нарцистични неврози“ (които от днешна гледна точка са патологичните 
личностови организации и психозите) от показанията за психоанализа.
19 Vanheule et al. използват израза „алекситимични актуалневротични пациенти“. 
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тавящ се и изпълнен с неосъзната омраза; в следствие на това той може 
да попадне под натиска на несъзнаваната тенденция да обвинява паци-
ента за липсата на напредък и да се провали в огледалното отразяване 
на преживяванията му, така както в ранното детство са се провалили 
обгрижващите лица.

Взимайки предвид недостатъчната интеграция на Аза, която въз-
препятства символното функциониране и свободните асоциации, Па-
рижката психосоматична школа (както и много други аналитици – вж 
напр. Vanheule et al., цит. съч.) препоръчва при тези растройства да се за-
почва не с традиционната психоанализа, а с достатъчно продължителна 
психоаналитична психотерапия лице в лице (Aisenstein, цит. съч.). Пре-
носът се взима предвид, но не се интерпретира; най-важно е създаване-
то на базисно терапевтично отношение – „удържащо“ отношение, което 
да създаде възможност за развитие на ментализацията. Vanheule et al. 
отбелязват, че терапевтът трябва да следи внимателно афективните със-
тояния на пациента и да проявява изключителна емпатия. Поради ранно-
детския травматизъм (неспособността на родителите да „чуят“ комуни-
кацията на детето) – травма, която след това се повтаря в отношенията с 
лекарите – психосоматичните пациенти имат нужда да бъдат „чути“,  за 
да не се чувстват обвинявани и симулиращи болест. Важно е терапевтът 
да води разговора по такъв начин, че да събуди интереса на пациента 
към себерефлексия и да му помага да възприема и назовава чувствата си.

И днес, 120 години след първите статии на З. Фройд, изследва-
нията върху психосоматичните механизми, личностовите особености и 
терапията на соматизиращите пациенти са крайно недостатъчни. Остава 
да се надяваме, че поради огромния брой на хора с такива страдания 
интересът към разбирането им ще нараства в бъдеще.
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INTERRELATIONS BETWEEN PERSONAL QUALITIES, 
LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL PRACTICES IN 

BULGARIAN UNIVERSITIES

Mayiana Mitevska-Encheva1

Abstract: A comparative analysis of the dominating leadership styles has 
been made in the academic environment as well as the interrelations with the types 
of traits of personality. Empirical data show that good mental functioning depends 
on the applied leadership styles and cultural practices in Bulgarian universities. 
The types of leadership styles in a Bulgarian university have been analyzed. The 
constructs allow to be adequately measured and instruments, psychometrically and 
quantitatively consistent to be used. The survey results display factors for the dom-
inant leadership styles cultural practices in Bulgarian universities in the specifi c 
university circles. The survey was conducted in the period October 2015 – March 
2016 among 717 respondents in four Bulgarian universities. Methodology compris-
es the Multifactor Leadership Questionnaire, Big 5 Model, Cameron and Quin and 
of G.Hofstede. Conclusions have been drawn about the signifi cant differences in the 
selection of the dominant leadership styles in universities. The data has been pro-
cessed with the help of the program product IBM SPSS STATISTICS 21. 

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА, 
ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ В 

БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Майяна Митевска-Енчева2

Резюме: Направен е сравнителен анализ в академичната среда на до-
миниращите стилове на лидерство, както и тяхната взаимовръзка с типове-
те черти на личността и културните практики. Емпиричните данни показ-
ват, че доброто психическо функциониране зависи от прилаганите лидерски 
стилове и културните практики в българските университети. Анализирани 
са видовете лидерски стилове в български университет. Конструктите поз-
воляват да бъдат адекватно измерени и да бъдат използвани инструменти. 
Резултатите от изследването показват основните фактори за доминиращи-
те лидерски стилове и културните практики в специфичната университет-
ска среда. Изследването е проведено в периода октомври 2015 – март 2016 
г. сред 717 респонденти в четири университета в България. Приложени са 
четирите метода: Multifactor Leadership Questionnaire, Big 5 Model, Cameron 
аnd Quin аnd оf G. Hofstede. Изведени са различия в доминиращите лидерски 
1 University of Library Studies and Information Technologies  
2 Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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стилове и културните практики в университетите. Данните са обработени с 
помощта на програмния продукт IBM SPSS STATISTICS 21.

THEORETICAL BACKGROUND

The nature and role of studied personal and situational factors of or-
ganizational behavior have been looked at in a number of studies, which has 
provided the foundation for this current study. Personal factors have been 
analyzed in the aspect of the theory of personal traits assessed by the Big 
Five, methodologically linked to leadership styles, the self-assessment of the 
leader and the assessment of his/her followers. Situational factors have been 
examined in the aspect of dominating organizational values building up the 
type of organizational culture and cultural practices. 

Successful management of the organization on the whole and the be-
havior of employees in particular requires awareness of the individual differ-
ences of the people in the organization. This guarantees the understanding of 
specifi c reactions and behaviors of the subordinates. Knowing the stable indi-
vidual differences has provided the opportunity for a better and more effi cient 
selection, as well as for optimal motivation, control, analysis, assessment, 
prediction and directing of their behavior (Nеlson, 1987).

An essential characteristics defi ning the topicality of the issue is the 
opportunity to combine the views of personal and situational level in a uni-
versity environment placing the emphasis on the personality traits, leadership 
styles, dominating value orientations and cultural practices. 

The studied issue is becoming more and more relevant in connection 
with the increased importance of the personality role in the rapidly changing 
competitive environment and the pursuit of a new type of organizational co-
operation in the context of globalization. In recent times, the trend of change 
has also been embedded in the fi eld of higher education. In fact, the com-
petitive advantage depends on the development and deployment of unique 
products and services. The case does not cease to be relevant. Universities, by 
their very nature, create an environment for the dissemination of knowledge 
and new practices, as well as for the development of national innovation po-
tential and capacity as well as enhancing competitiveness.

The concept of the study is based on the inter-disciplinary, integral na-
ture of the issue and its psychological essence (G.Hofstede, M.Porter, S.Ilieva, 
G.Karastoyanov, G.Petkov, S.Karabeliova, A.Velichkov, M.Radoslavova, 
etc.)

In its way of existence, personality is a mental entity, but it is formed 
under the infl uence not only of the laws of building the psyche, but also of 
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other factors. On the other hand, a person is formed and exists in a certain 
social context. His or her behavior unfolds in many different social situa-
tions. According to the theories of personality, leaders have certain qualities 
that distinguish them from others such as: the level of intelligence, activ-
ity, charismatic appearance, initiative and self-confi dence although they are 
largely dependent on the situation. (Stogdill, 1974). Leadership as a factor of 
organizational behavior is in the understanding of being „a process of giving 
a goal (a meaningful direction) of collective efforts leading to its fulfi llment“ 
(Jacobs & Jaques, 1987), as an „ability to infl uence the group so as to achieve 
the aims of the organization“ (Robbins, 2003) and „creating a world which 
people want to belong to“ (Dilts, 2002). House on his part thinks that „leader-
ship is the ability of a person to affect, motivate and provide the others with 
the opportunity to contribute to the effi ciency and success of the organiza-
tion“ (House, 1999, p. 184). The theory of personal traits includes the follow-
ing assumptions (Handy, 1999):

1. A person is more important than the situation.
2. If separate personal traits of leaders can be recognized, then re-

searchers and practitioners will have a successfully solved problem 
on the personal traits of the leader.

3. If good leaders cannot be created (or such be born), then fi nding their 
traits creates opportunities for selecting such good leaders.

Viable personal traits of the leader that distinguish him/her from their 
followers are: intelligence; dominance; awareness of the tasks and the situa-
tion; self-confi dence; vigor; activity (Karabeliova, 2011). 

The latest revisions of the theories of personal traits of leaders assume 
that anyone can be an effective leader if the right behavior is demonstrated 
and there is compliance with the specifi cs of the situation, which isn’t neces-
sarily inherited or with acquired behavioral characteristics. 

The human value system is a sustainable set of global beliefs about 
subjectively important conditions and ways of action and results in relation 
to labor. Labor values   are an element of the overall value system of a person. 
Organizational culture is seen as an important factor in organizational behav-
ior defi ning the individual and group understanding of the organization’s life, 
a set of assumptions, beliefs, values   and norms that are shared by all members 
and formed over time. „The idea of   organizational culture is abstract in nature 
because it can not be seen or touched, but it is present and spread everywhere 
and infl uences everything that happens in the organization ... a dynamic sys-
tem concept, culture infl uences practically all the events taking place in the 
organization“.  (Karabeliova, 2012).
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Therefore, in order to understand and explain the peculiarities of indi-
vidual behavior, we must take into account the particularities of the fl ow and 
organization of mental processes and the infl uence and impact of the social 
environment.

The main purpose of the research is based on the theoretical state-
ments of the different authors, as well as on its own empirical research, to 
reveal a system of factors that predetermines the behavior of individuals and 
to reveal the interrelationships between personal and situational factors in 
the university environment.

The achievement of the stated goal was achieved by solving the follow-
ing scientifi c tasks:

1. To make a theoretical overview of contemporary theories in the fi eld 
of personal and situational factors. 

2. To apply psychological tools to explore the traits of personality, lead-
ership styles, organizational culture and cultural practices and to 
analyze, interpret and summarize the results of the empirical study. 

3. To examine the signifi cant interrelations between personality and 
situational determinants.

The research is carried out on the assumption that if the personal precon-
ditions and situational determinants are known, the activity of the organiza-
tion could be optimized and the results of their joint work will be maximized.

To verify the hypotheses, a combination of the following research meth-
ods is used:

– Approved diagnostic tool for exploring personality traits known as 
the Big Five;

– a method for assessing leadership styles in the new paradigm of the 
transformational leadership by B. Bass and A. Avolio;

–  a method for measuring the cultural practices of G. Hofstede;
–  a method for assessing organizational culture by K. Cameron and R. 

Quinn. 
The combination of suitable for a particular activity personal traits pre-

determines the function of people in the organization (Velichkov, 1989). 
Personal traits in a clear and unambiguous way demonstrate the per-

son’s impact on work realization. There is a relative agreement on the per-
sonality traits and their hierarchy in the developed fi ve-factor model BIG 
5 or O-C-E-A-N: O stands for Openness; C is Conscientiousness; E means 
Extraversion; A is Agreeableness and N stands for Neuroticism or emotional 
stability. People in different cultures „construct“ a personality in accordance 
with the 5-factor model [Costa amp; McCrae, 1994]. These 5 basic traits are 
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closely related to the mutual activities in the organization and impact direct-
ly the fulfi llment of professional functions and duties. 

Among the most signifi cant contemporary theories on leadership styles 
is the theory of the transformational and the transforming The two leadership 
styles oppose each other the transaction motivating the followers, provoking 
their personal interest and the transformational appeals to the moral values 
of the followers, awakening their sensitivity to Ethical issues. According to 
Encarta Dictionary, „transformation“ can mean change, modifi cation, revo-
lution, renewal or transformation. The comparison between the two styles 
shows that the transaction leadership is more like management than the mod-
ern perceptions of leadership.

B. Bass and A. Avolio (Multifactor Leadership Questionnaire -Bass 
& Avolio, 2004) have defi ned 4 types of components of leadership styles 
in their multi-factor questionnaire for their research: (1) idealized impact 
with statements like: „People are proud to associate themselves with me“.  
Transforming leaders act in a way that leads to admiration, trust and respect 
towards them, their followers want to emulate them; (2) inspiring motivation: 
„Offers interesting ideas on what we can do.“ The leader encourages and in-
spires people with enthusiasm and optimism on the vision of future develop-
ment; (3) intellectual incentive: „I urge people to reconsider ideas they have 
never questioned before“.  Transforming leaders encourage their followers to 
express doubts in the assumptions, to rethink issues and approaches to previ-
ous solutions, to seek new ways, to be creative and innovative; (4) individual 
consideration (recognition) or individualized attention: „I pay attention to 
people that seem outcast“.  The leader actively develops the potential of his/
her employees by creating new opportunities for development and mediation. 

Hoffstede’s research (Hofstede, 2005) identifi es fi ve dimensions of na-
tional cultures (power distance, individualism against collectivism, masculin-
ity against femininity, avoidance of uncertainty, and long-term vs. short-term 
orientation). It examines organizational values in relation to national culture, 
perceiving them as a culture’s main manifestation and „guide“ for an organi-
zation. H. Hofstede’s research identifi es fi ve dimensions of national cultures. 
In the Bulgarian context, S. Karabeliova, after a representative study at dif-
ferent time periods, has identifi ed relative stability in three of the fi ve dimen-
sions:

• Distance to power, corresponding to a small or a great distance, 
which expresses cultural practices showing the style of management 
– for the small distance it is predominantly consultative, and for the 
big one – the directive;
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• Individualism vs. collectivism or orientation towards the achieve-
ment of individual goals against group relations orientation;

• avoidance of uncertainty – the degree to which people feel insecure 
at their working place.

According to S. Karabeliova’s research, the Bulgarian conditions are 
characterized by the support of the great power distance, the dominance of 
individualistic values and the avoidance of uncertainty with short-term ori-
entation. These dimensions differentiate the socio-psychological features of 
the usual cultural practices depending on the authority of the manager, the 
interests of the individual against the interests of the group and the search for 
clearly defi ned structures and rules in the organization.

Another construct that is explored in defi ning a clearer picture of the 
situation is the organizational culture. Cameron and Quinn’s questionnaire 
(Cameron, K., Quinn, R., 19993), adapted by S. Karabeliova, in which the 
scores are evaluated with a fi ve-level Likart scale for evaluation. Response 
options vary from „fully matches“ to „does not match at all“.  The methodolo-
gy includes 24 statements divided into four scales, each containing six items. 
The examination of the psychometric characteristics of the used question-
naire has high indicators in adapting it to the Bulgarian socio-cultural context 
(2000-2003), respectively six statements

Clan culture – the item analysis has shown that this scale has a high 
internal consistence – α=0,868, and the correlation quotient of each item with 
the whole scale varies from R = 0,326 to R = 0,748.

Adhocratic type of culture – regarding this dimension, the highest fi -
delity quotient has been registered – α = 0,892, and the correlation of items 
varies from R = 0,618 to R = 0,773.

Marketing type of culture – also with a high internal homogeneity – α = 
0,907, and the correlation quotient between items ranges between R = 0,613 
and R = 0,832.

There is a lower fi delity quotient with the hierarchical type of culture – 
α = 0,815. Correlation varies from R = 0,413 to R = 0,699.

The results by Karabeliova (Karabeliova, 20044) on the fi delity of dif-
ferent scales in three time periods (from 2000 to 2010) in the Bulgarian socio-
cultural context are similar to those of other researchers. 

The concept of culture „moves“ on a cultural matrix of ideas, rules, 

3 Cameron, K., Quinn, R. (1999). Diagnosing and chancing organizational culture. Reading, 
MA. Addison-Wesley. 
4 Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София: 
Класика и стил.
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norms and perceptions of the world that unite different groups and give them 
their identity as a community. „Individuals who share this system of beliefs 
and maintain a corresponding lifestyle can become aware of some elements of 
their cultural identity. Moreover, within a given cultural group, they express 
them explicitly as norms and values of the right behavior.“ (Karabeliova, 
2011) Cultural identifi cation organizes public life and provides order, con-
sistency, security and high predictability to the competencies and ultimate 
goals of human life (Silgidjan, Karabeliova, Gerginov, 2003). At the same 
time, many parts of „cultural programing“ are implicitly included in the typi-
cal behavior of people without them being aware of it (Kreipo, 2000). In this 
sense, culture includes both conscious and unconscious rules of life. At the 
same time, however, organizational culture is a phenomenon that has its own 
specifi c components that are subject to a lot of research. 

RESULTS. 
The sample includes 717 individuals surveyed from October 2015 to 

March 2016. The questionnaire was applied to encompass a specifi c group of 
students and teachers and a specifi c area of study – higher education.

Table 1. Distribution of respondents according to demographic criteria

Demographic variables %

Gender Men 56,9
Women 43,1

Age
Up to 21 15,5
From 21 to 40 59,6
Over 40 25,0

Education

Secondary 44,4
BA 28,6
MA 25,4
PhD 1,70

Locations

Location 1 45,5
Location 2 9,6
Location 3 28,9
Location 4 16,0

Work sectors State 48,4
Private 51,6
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Settlement

Small settlement 3,2
Small town 8,6
Big city 30,7
Capital 57,5

Position Managerial 30,0
Executive 70,0

The analysis and evaluation of the research results will make it possible 
to draw the relevant conclusions, to reveal trends for the development and 
change of leadership styles.

The features of the personality and their hierarchy in the developed 
fi ve-factor model The Big Five outline key features that are closely related 
to the cooperative activity within the organization and are interrelated to the 
fulfi llment of the offi cial functions and duties.

The hypothesis is that the four types of organizational cultures and 
cultural practices have a relatively high correlation with the features of the 
personality and the leadership styles, as they do not exist separately in the 
organization. 

There is confi rmation of the interconnection between the types of organ-
izational cultures and the features of the Great Five (see table 1). According to 
the correlation analysis data, the interrelationship between conscientiousness 
and neuroticism with each type of orthopedic culture is the most signifi cant. 
While the questionnaires explore different factors of organizational behavior, 
it can be argued that they are largely interrelated in their manifestation. The 
results obtained show that the organizational types of cultures and traits of the 
individuals who are most prominent in descriptive statistics are correlated to 
a positive extent in the correlation analysis. Clear assessments and precise hi-
erarchical culture procedures create internal stability and integrate employees 
into a community. Extraversion shows negative values   only in the culture of 
support (r=-0,12; p<0,01). 
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Table 2. Interrelations between personality and types of cultures

                Culture
Personality Clan Adhocratic Marketing Hierarchical 

Extraversion -,12 ,04 ,06 -,03
,001 ,352 ,107 ,491

Agreeableness ,32 ,16 ,01 ,26
,000 ,000 ,976 ,000

Conscientiousness ,29 ,29 ,15 ,30
,000 ,000 ,000 ,000

Neuroticism -,27 -,36 -,20 -,25
,000 ,000 ,000 ,000

Openness ,06 ,13 ,12 ,11
,119 ,000 ,002 ,003

There are weak to moderate interrelationships between the analyzed 
variables. This means that the focus on the external and internal environ-
ment of the organization is at the same level. The external focus enhances 
dynamism, innovation and entrepreneurship. Stimulating the creativity that 
characterizes the innovative culture brings with it a greater responsibility to 
work and involves more skills, as well as learning new knowledge. Flexibility 
and user orientation interact extensively with all aspects of organizational life 
as they determine key values   such as creativity, freedom and innovation (r=0, 
13; p<0,001). 

The inner focus stresses on the way the work is done and the type of 
interpersonal communication (r=0,32; p<0,000). But regardless of the orien-
tation towards internal integration or external positioning, uniting are both 
directions – innovation and good interpersonal communication. Reporting on 
personality and its potential is a way to achieve higher effi ciency based on 
knowledge.

The relationship between organizational culture and management styles 
and typical cultural practices and personality traits can be sought both in the 
effective functioning of the organization and in the need to take into account 
the central place of the human factor in achieving the organizational goals. In 
this sense, the relationship between the dimensions of cultural practices and 
the features of the individual according to the Great Five is sought.
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Table 3. Interrelations between personality and cultural practices

        Personality

Cultural 
practices

Extra-
version

Agree-
ableness

Conscien-
tiousness 

Neuro-
ticism 

Open-
ness 

Distance to 
power 

-,32 -,34 -,31 ,52 -,17
,000 ,000 ,000 ,000 ,017

Collectivism /
individualism

-,02 -,41 -,26 ,11 -,11
,782 ,000 ,000 ,104 ,111

Avoidance of 
uncertainty

,04 -,04 -,01 ,17 ,08
,549 ,540 ,928 ,013 ,271

There are moderate correlations between the distance to power and 
each of the personality traits, with the exception of neuroticism, as well as be-
tween individualism / collectivism with agreeableness and conscientiousness. 
Avoidance of uncertainty only interacts positively with neuroticism.

This leads to a progressive connection between strict observance of all 
the details, the strong need for dependence and hierarchy, but also the inter-
mingling of individualistic and collectivist attitudes, participation with expert 
knowledge and skills and work in a decision-making team in order to reach 
consensus.

The results of the study of the interrelationship between the leadership 
styles and the types of cultures show high correlations between each leader-
ship style and each of the cultures studied. It turns out that for successful 
organizational behavior it is important to reconcile the skills of the opposing 
leadership styles for interpersonal interactions and the orientation towards the 
requirements of the environment, coupled with the control system manage-
ment skills and the introduction of innovations.
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Table 4. Interrelations between leadership styles 
and organizational cultures

                    Culture
Leader- 
ship Styles

Clan Adhocratic Marketing Hierarchic 

Idealized infl uence, 
charisma

,56 ,46 ,36 ,63
,000 ,000 ,000 ,000

Inspiring motivation ,52 ,39 ,41 ,61
,000 ,000 ,000 ,000

Intellectual incentive ,52 ,51 ,51 ,65
,000 ,000 ,000 ,000

Individualized 
attention

,54 ,57 ,60 ,68
,000 ,000 ,000 ,000

Relative rewards ,53 ,59 ,61 ,66
,000 ,000 ,000 ,000

Exceptions 
management

,50 ,41 ,42 ,58
,000 ,000 ,000 ,000

Liberal leadership ,48 ,43 ,38 ,62
,000 ,000 ,000 ,000

Good coordination by managers makes predictable external changes to 
the organization. This is considered a good way of communication and cre-
ates expectations for effective task fulfi llment.

According to the results of the correlation analysis, the signifi cant in-
teractions of cultural practices with the leadership styles are negative. These 
data outline the focus of the people surveyed on the symbiosis between se-
curity-orientation and the focus on key values such as competitiveness and 
initiative.
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Table 5. Interrelations between leadership styles and cultural practices 

                    Cultural 
                   practices
Leadership 
styles

Distance to 
power

Individualism-
collectivism

Avoidance of 
uncertainty

Idealized infl uence, 
charisma

-,25 -,24 -,05
,000 ,000 ,187

Inspiring motivation -,35 -,22 -,08
,000 ,000 ,027

Intellectual incentive -,28 -,25 -,03
,000 ,000 ,408

Individualized 
attention

-,29 -,15 ,03
,000 ,000 ,400

Relative rewards -,30 -,10 ,06
,000 ,007 ,118

Exceptions 
management

-,14 -,08 ,02
,000 ,023 ,665

Liberal leadership -,23 -,24 ,04
,000 ,000 ,244

The registered negative interdependence confi rms the already 
established trend towards consumer orientation and demand for high quality 
performance. The main dimensions that are maintained are competitiveness, 
productivity, high performance with an internal focus on stability and a desire 
for predictability.

CONCLUSION

Cultural practices in Bulgarian universities have been found to outline 
the socio-psychological peculiarities that allow consensual management 
when taking decisions concerning change. The prevailing values   are 
predominantly individualistic, meaning that people are encouraged above 
all to achieve their individual goals and then achieve the goals of the team 
without compromising the organization’s effectiveness. The security of work 
is expressed in a framework of a few rules to be followed but respecting the 
hierarchical status – thus avoiding ambiguity and uncertainty in the university 
environment. The study showed that organizational behavior is the result of 
a number of factors. Some of them are the result of the person’s participation 
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in the regulation of individual behavior, and another part is derived from the 
environment in which the individual operates. In addition, it is necessary to 
emphasize that the second impact stream also gets an individual look, as it 
also passes through the fi lter of individual features. Ultimately, individual 
behavior is expressed, the results of which are superimposed on the overall 
fl ow of team interactions, and thus the organizational goal is reached and the 
organizational result is obtained. Knowing this mechanism, managers should 
skillfully manage both impacts on the individual as part of the team, as well 
as direct the fl ow of group energy towards the mission of the organization.

The results of the leadership styles survey show that for the effectiveness 
of the organization, a synergy between the different management styles is 
essential based on inspiration and the motivation o f people to apply new 
approaches to their work as well as adherence to the rules of work.

The results of the conducted studies show a synchronization of 
manifestations of goodwill, good faith and emotional stability. Signifi cant 
infl uence of the personality traits on each of the studied leadership styles is 
established.

The result can be said to be normal because the personality traits 
are relatively independent. The cooperative effect on the charismatic style 
is the strongest, followed by conscientiousness and extraversion. Thus, 
the leadership styles in the universities studied are predominantly guided 
by the interrelationship of the charismatic style with conscientiousness, 
agreeableness and emotional stability. In this sense, it has been discovered 
that leadership styles are mainly manifested by a demonstration of good social 
skills and good faith. The results of the study reveal that the understanding of 
successful leaders fi ts into the understanding of personality traits, charisma, 
timely decision making and communication with many people.

The study of personality and situational factors in the university 
environment has opened wide areas for a lot of new research in this fi eld.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА 
В МВР И ВЛИЯНИЕТО ѝ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ

Ирина Янева-Дамянова

Резюме: Цел на настоящото изследване беше да се установи каква е ак-
туалната ситуация по отношение на преобладаващата организационна кул-
тура и лидерските стилове в системата на МВР, и да се установи влиянието, 
което оказва организационната култура върху лидерските стилове. Изслед-
вани бяха 368 редови служители и среден ръководен състав от различни ди-
рекции в системата на МВР. Приложен е въпросник MLQ Form 5X (Multifactor 
Leadership Questionnaire) на Bass и Avoilo (1997) и въпросник за измерване на 
организационната култура на Cameron и Quinn. Получена е цялостна картина 
за домиращите типове организационна култура и е очертан специфичният 
културен профил на организацията. Изследването потвърждава влиянието 
на организационната култура върху лидерските стилове.

Ключови думи: организационна култура, лидерски стилове, трансфор-
мационно лидерство, транзакционно лидерство.

CHARACTERISTICS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN MI 
AND ITS INFLUENCE ON LIDERSHIP STYLES 

Irina Yaneva-Damyanova

Abstract: The purpose of this research is to determine what is the current 
situation regarding the prevailing organizational culture and leadership styles in the 
police system, and to also establish the impact of organizational culture on leader-
ship styles. 386 ordinary employees and middle management staff from various de-
partments in the Ministry of Interior were investigated. A questionnaire MLQ Form 
5X (Multifactor Leadership Questionnaire) on Lass and Avoilo (1997) and a ques-
tionnaire for measuring organizational culture of Cameron and Quinn can be found 
attached. A comprehensive view of the dominant types of organizational culture is 
received and the specifi c cultural profi le of the organization is defi ned. This research 
confi rms the infl uence of organizational culture on leadership styles. 

Key words: organizational culture, leadership styles, transactional leader-
ship, transformational leadership.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Едгар Шайн в своята монография „Организационна култура и ли-
дерство“ дефинира организационната култура като съвкупност от ос-
новни схващания, които групата научава при решаване на проблемите 
за своята външна адаптация и вътрешна интеграция, които „работят 
достатъчно добре, за да се приемат за валидни и за правилен начин 
на възприемане, мислене и чувстване от новите членове във връзка с 
тези проблеми“ (Schein, 1992:10). В съвременните конкурентни условия 
в които съществуват организациите, организационната култура се явя-
ва важен фактор за постигане на успех. Това е продиктувано от факта, 
че тя е уникална съвкупност от ценности, вярвания, ритуали, които се 
споделят от всички членове на организацията и определят нормите на 
поведение, стила на осъществяване на трудовите и служебни отноше-
ния, нагласата към труд, духа и атмосферата, чувството на привързаност 
и съпричастност за постигане целите на организацията. Определящо за 
изграждане на тези параметри на културата е поведението на лидера в 
организацията. Лидерството е тип управленско взаимодействие между 
лидера и последователите, основано на възможно най-ефективните за 
дадена ситуация механизми на въздействие и тяхното съчетаване, с цел 
повлияване на хората за постигане на организационните цели. 

Причинно-следствената връзка между лидерство и организацион-
на култура е сложна и могат да се приведат аргументи в подкрепа и на 
двете тези. Eдгар Шайн казва, че организационната култура и лидерство-
то са две страни на една и съща монета, респективно нито една от тях 
не може да бъде разбрана самостоятелно (Schein 2004). В своята книга 
„Лидерство и организационна култура“ авторът казва, че лидерите имат 
решаваща роля във формирането и установяването на организационната 
култура (Schein, 1985). Според Кавана и Ешкенази съществуват множе-
ство позовавания за ролята на лидерите в създаването и управлението 
на определени характеристики на организационна култура (Kavanagh & 
Ashkanasy, 2006:82). Според Рибиер и Ситар (Ribiere & Sitar, 2003:45) 
културата зависи от действията на лидерите. Прилаганият лидерски 
стил, е фактор, определящ организационната култура. Лидерите създа-
ват, но и биват ограничавани от създадената култура. Поради това може 
да се приеме, че влиянието, което лидерството оказва върху управлен-
ската дейност, в частност – управление на знанието, е опосредствано 
от организационната култура. Джерджиовани (Gergiovanni, 1984, цит. по 
Ott 1989:7) определя лидерството в организацията и начините на вземане 
на решение от лидера, като културни артефакти. Той счита, че лидерът, 
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лидерският стил и практики, както и моделите за вземане на решение се 
създават и моделират повече от организационната култура, отколкото от 
самите лидери. Огбона и Харис изследват общия ефект, който орагниза-
ционната култура и лидерството оказват върху работата на органзация-
та, по-конкретно върху постигане на набелязаните от нея цели. Те стигат 
до заключението, че подкрепящото и въвлечено лидерство е индиректно 
и позитивно свързано с иновативната и конкуриращата култура. Инстру-
менталното лидерство (ориентирано към задачата) има индиректно и 
негативно влияние върху представянето на организацията. Това изслед-
ване е в подкрепа на твърдението, че връзката между лидерския стил и 
поведение са опосредствани от природата и формата на съществуващата 
организационна култура (Ogbonna & Harris, 2000:781). В потвърждение, 
Лим изразява мнение, че културата би могла да даде обяснение на дру-
ги важни организационни фактори, като лидерството и тяхното влияние 
върху функционирането на организацията (Lim 1995:20). В проведено от 
Снежана Илиева изследване за влиянието на организационната култура 
върху лидерските стилове се установява, че организационната култу-
ра има детерминираща роля спрямо лидерските стилове. Те са лично-
стно обусловени, но организационната култура налага необходимостта 
от един или друг тип лидери. Организационната култура си „отглежда“ 
нужните ръководители – ако културата е ефективна, тя осигурява условия 
за разкриване на техния потенциал и предоставя условия за обучение и 
развитие. Издигането на лидери, които „пасват“ на съществуващата сис-
тема от организационни ценности, има на свой ред влияние върху култу-
рата чрез засилване на тези ценности (Илиева, 2006:172-181). Камерън и 
Куин също търсят взаимовръзката между мениджърската компетентност 
и типа организационна култура (Cameron, Quinn, 1999). Според авторите 
е трудно, да се променя управленският стил. За да се промени органи-
зационната култура, трябва да се променят действията на мениджърите. 
Те трябва да идентифицират своите силни и слаби страни, както и ком-
петентностите, които трябва да развият, за да помогнат в изграждането 
на желаната организационна култура. 

МЕТОД: 
Използван е въпросникът на Камерън и Куин за измерване на ор-

ганизационната култура. Методиката включва 24 твърдения, разпреде-
лени в четири скали, всяка от които съдържа по шест айтъма. Айтъмите 
се оценяват с петстепенна Ликъртова скала за оценка. Възможностите за 
отговор варират от „напълно съответства“ до „изобщо не съответства“.  
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Скалите са: кланова култура; адхократична култура; йерархична култура 
и пазарна култура. Психометричните характеристики на въпросника са 
много добри. Коефицентът на надеждност, измерен чрез алфа на Крон-
бах е 0,86 за настоящото изследване. 

Въпросникът за лидерски стилове се базира на многофактор-
ния въпросник за лидерство на Бас и Аволио (1997) – MLQ Form 5X 
(Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ Form 5X). Въпросникът опе-
рационализира теоретичния модел за трансформиращото лидерство, 
като оценява пълния спектър на лидерството, определен от съответните 
компоненти и формиращ потенциала на лидера за влияние върху после-
дователите в субординационната верига. Той съдържа 45 твърдения за 
лидерските стилове. От изследваните лица се изисква да оценят степен-
та, в която висшестоящите прилагат даден стил, по петстепенна скала, 
която варира от „Никога“ до „Много често или постоянно“.  Версиите 
на въпросника MLQ Form 5X след 1990 г. дават възможност да се из-
мерват и вложените усилия от страна на лидера (т.нар. резултати от 
лидерското влияние). Психометричните характеристики на въпросника 
са високи. Коефициентът на вътрешна консистентност в настоящето из-
следване е много висок (α=0,92). На Фигура 1 е представен структурни-
ят модел на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ Form 5X. 
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Фигура 1. Структурен модел на Многомерния въпросник 
за лидерски стил MLQ Form 

Източник: Avolio, B., Bass, B. (2004) Multifactor Leadership Questionnaire. 
Manual and Sampler Set (Third edition). Mind Garden, USA
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:
Резултатите от описателната статистика, за доминиращия тип 

организационна култура показват, че най-високи средни стойности се 
наб людават по отношение на йерархичната организационна култура 
(виж Таблица 1).

Таблица 1. Средни аритметични и стандартни отклонения 
за типовете организационна култура.

Скали Х SD
Кланова култура 3,12 0,80
Пазарна култура 2,80 0,75
Йерархична култура 3,55 0,59
Адхократична култура 3,27 0,67

В една типична бюрократична организация, каквато е системата на 
МВР, строгият контрол се възприема като ефективен за функциониране-
то на организацията. Придържането към формалните правила и стандар-
тизираните процедури се разглеждат като надежден начин за оцеляване 
на организацията и нейната стабилност в ситуация на непрекъснати и 
динамични промени във външната среда. Изненада е второто място на 
адхократичната култура. Макар и неочакван на пръв поглед, този ре-
зултат отразява настъпилите изменения във външната среда и отраже-
нието им върху организационната култура. В последните години в Ми-
нистерството на вътрешните работи се правят постоянни реформи, кои-
то засягат стратегията, структурата и кадрите. Успехът и ефективността 
на тази култура се дължат на иновативността, на творческият подход 
към решаване на проблемите, поемане на риск и готовност за промяна. 
В адхократичната култура властта се основава на равнопоставеността 
и на лидерство, което варира според ситуацията. Адхократичната орга-
низационна култура обаче не е подходяща за такава голяма по размер и 
йерархичност структура като МВР, и тя може би съществува временно 
заради натиска на външната среда. На трето място са поставени цен-
ностите на клановата култура. За клановият тип култура е характер-
но сходството с организация от семеен тип, сплотеността, чувството за 
„ние“,  наличието на „бащинско“ отношение от страна на ръководите-
лите. Организацията се възприема, като „голямо семейство“,  в което 
доминира авторитетът на ръководителя. Ценят се лоялността и преда-
ността. За успеха и ефективността на организацията важно значение има 
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климата вътре в организацията, сплотеността и липсата на текучество. 
На последно място са ранжирани ценностните предпочитания към па-
зарния тип култура. Едно от възможните обяснения е, че полицейската 
дейност не е пазарна и не съществуват други подобни организации, с 
които тя да се конкурира. 

ВАРИАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
Резултатите показват, че по дирекции има статистически значими 

различия по отношение на всички типове организационна култура, като 
те са най-изразени за клановата (F=6,838, p=0,000) и адхократична-
та култура (F=6,631, p=0,000). Йерархичната организационна култу-
ра (F=6,454, p=0,000) доминира във всички изследвани дирекции. Не 
се констатират различия в типовете организационна култура в зави-
симост от заеманата позиция в йерархията на организацията, общият 
трудов стаж в системата, пола и възрастта. Макар че не се констатират 
статистически значими различия в типовете организационна култура 
по индивидуалната променлива възраст, все пак предпочитанията към 
ценностите на клановата организационна култура са по-изразени при 
служителите на възраст над 50 години (Х=3.32). Тези служители ценят 
повече добрите междуличностни отношения, за тях са важни загриже-
ността от страна на ръководителя и възможността за предаване на опи-
та. По-възрастните служители ценят повече лоялността, сплотеността и 
работата в екип. Статистически значими различия според дейността на 
изследваните лица се констатират по отношение на йерархичния тип 
организационна култура (F=3,003, p=0,001). За всяка една дейност в 
системата на МВР са важни контролът, следването на правилата и про-
цедурите. Това, което поддържа целостта на организацията, са формал-
ните правила. Категорията на служителите (която е съобразно изпъл-
няваните функции и притежаваната квалификация) е диференциращ 
фактор за ценностните ориентации към клановата (F=4,603, p=0,001) и 
пазарната култура (F=2,907, p=0,002). 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 
И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ
В Таблица 2 са показани корелациите между типовете организа-

ционна култура и лидерските стилове. Транзакционният и трансформи-
ращият стил корелират положително с всички типове организационна 
култура, като най-изразените зависимости са по отношение на клано-
вата култура. 
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Таблица 2. Взаимозависимост между типовете организационна 
култура и лидерските стилове.

Лидерски 
стилове

Типове организационна култура
Кланова 
култура

Пазарна 
култура

Йерархична 
култура

Адхократична 
култура

II-B ,35** ,35** ,27** ,32**
II-A ,51** ,46** ,35** ,43**
IM ,48** ,44** ,33** ,41**
IS ,42** ,42** ,31** ,42**
IC ,48** ,44** ,28** ,40**
CR ,50** ,41** ,30** ,40**
MbE-A ,39** ,40** ,35** ,40**
MbE-P -,29** -,19** -,20** -,27**
L-F -,35** -,28** -,25** -,28**
Ex-Eff ,55** ,50** ,31** ,47**
Eff ,54** ,45** ,41** ,49**
Sat ,54** ,45** ,32** ,44**

** – p<0.01;
Легенда: Идеализиращо влияние като поведение – II-B; Идеализи-

ращо влияние като характерно качество – II-A; Вдъхновяваща мотива-
ция – IM; Интелектуална стимулация – IS; Индивидуален подход – IC; 
Условно възнаграждение – CR; Активно управление на изключенията 
– MbE-A; Пасивно управление на изключенията – MbE-P; Избягващ 
ангажиране – L-F; Допълнително усилие – Ex-Eff; Ефективност – Eff; 
Удовлетвореност – Sat;

Установяват се статистически значими взаимовръзки между един 
от аспектите на транзакционното лидерство, а именно условно възнаг-
раждение и клановата култура, както и между един от аспектите на 
трансформационното лидерство идеализиращо влияние като личнос-
тно качество и клановата кулутра. Значителна правопропорционал-
на зависимост се установява между кланова култура и компонентите 
допълнително усилие, ефективност и удовлетвореност. Успехът на 
клановата организационна култура се дефинира чрез климата вътре в ор-
ганизацията и загрижеността за хората в нея и съответно, колкото повече 
лидерът се възприема като ментор и му се приписва някаква харизма, 
толкова повече служителите ще бъдат лоялни, съпричастни и ангажира-
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ни към организацията и ще бъдат мотивирани да полагат допълнителни 
усилия за постигане на организационата ефективност. Ненамесващият 
се стил не корелира значимо с нито един от типовете организационна 
култура. Корелационният анализ показва слаба позитивна зависимост 
между два аспекта на трансформационното лидерство – индивидуален 
подход и идеализиращо влияние като поведение, от една страна, и йе-
рархичната организационна култура, от друга страна. Значителна е 
положителната зависимост между активно управление на изключени-
ята (r=0,35), което се отнася до транзакционното лидерство, идеализи-
ращо влияние като поведение (r=0,35), което се отнася до трансфор-
мационното лидерство и йерархичната организационна култура. По 
своята същност присъствието на активно управление на изключенията 
е ползотворно за работата, като е желателно да се отнася до определени 
граници. Превръщането на методите на активното управление на изклю-
ченията във водещ фактор в управленските практики може да доведе 
до появата на негативни ефекти – по-силна вероятност от съпротива и 
недоверие, които демотивират членовете на организацията.

Впечатление прави положителната зависимост между идеализи-
ращо влияние като характерно качество и всички типове органи-
зационна култура. Когато лидерите се опитват да бъдат ролеви модел, 
носят отговорност за действията си и демонстрират твърдо убеждения-
та си за визията на организацията, са по-лесно приемани и следвани от 
служителите си, независимо от водещият тип организационна култура. 
Ключовото въздействие на харизматичното влияние се основава на емо-
ционалното стимулиране на хората, подкрепено с вербална аргумента-
ция. Акумулирането на ефекти от страна на харизматичната сфера на 
лидерското влияние, като основен компонент на трансформиращото ли-
дерство, способства за увеличаване на лидерското влияние над другите 
в субординационната верига, което води и до увеличаване на лидерската 
ефективност. Умерени до значими са корелациите между резултатите 
от лидерското поведение и типовете организационна култура.

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ВЪРХУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ
Направеният стъпков регресионен анализ очерта следните по-зна-

чими тенденции във въздействието на типовете култура върху лидерски-
те стилове (виж Таблица 3). Най-значимо влияние върху удовлетворе-
ността и допълнителното усилие оказва клановата култура. Адхокра-
тичната култура в по-ниска степен детерминира удовлетвореността и 
допълнителното усилие. 
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Таблица 3. Влияние на организационната култура върху 
лидерските стилове.

Независимите 
променливи

Кланова 
култура

Адхократична 
култура

Йерархична 
култура

∆R²
Зависимите
променливи β β β

II-A 0,407*** 0,174** 0,283
Sat 0,448*** 0,158* 0,313
Eff 0,356*** 0,204*** 0,113* 0,337
Ex-Eff 0,422*** 0,199*** 0,322
IM 0,366*** 0,180** 0,247
IS 0,271*** 0,246*** 0,215
IC 0,387*** 0,154** 0,246
CR 0,416*** 0,133* 0,258
MbE-A 0,201*** 0,195** 0,138* 0,201

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05
Легенда: Идеализиращо влияние като поведение – II-B; Идеализи-

ращо влияние като характерно качество – II-A ; Вдъхновяваща мотива-
ция – IM; Интелектуална стимулация – IS; Индивидуален подход – IC; 
Условно възнаграждение – CR; Активно управление на изключенията 
– MbE-A; Пасивно управление на изключенията – MbE-P; Избягващ 
ангажиране – L-F; Допълнително усилие – Ex-Eff; Ефективност – Eff; 
Удовлетвореност – Sat;

Клановата култура създава чувство на вътрешна стабилност и 
подкрепа у служителите, предоставя по-ясна рамка на трудовите зада-
чи, което вероятно им позволява по-добро познаване на работата, ней-
ните слабости и потенциални възможности за подобрение. Съответно 
служителите са удовлетворени от мениджмънта и са готови да полагат 
допълнителни усилия за постигане на организационните цели. Отново 
клановата култура създава предпоставки подчинените да смятат, че ли-
дерът им притежава харизматичност (β=0,407) и им оказва нужното лич-
но внимание (β=0,387), поощрява ги според случая (β=0,416), стимулира 
ги при изпълнение на трудни и непознати задачи (β=0,271) и ги мотиви-
ра за извършване на работата (β=0,366). В еднаква степен служителите 
възприемат, че лидерът им оказва нужното лично внимание (β=0,387) и 
успешно си взаимодейства с тях при организирането и изпълнението на 
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задачите (β=0,356). Клановата култура оказва най-слабо влияние върху 
стила активно управление на изключенията (β=0,201), който е част от 
транзакционния лидерски стил. Йерархичната култура детерминира 
много слабо активното управление на изключенията и ефективността. 
Пазарната култура не влияе върху лидерските стилове.

Клановата, адхократичната и йерархичната организационна кул-
тура предсказват най-силно ефективността на лидерското поведение 
(33,7%), а най-слабо – активно управление на изключенията (20,1%). 
Допълнителното усилие се предсказва от клановата и адхократичната 
организационна култура – 32,2%, които предсказват също и удовлетво-
реността – 31,3%, харизматичността – 28,3%, вдъхновяващата мотива-
ция – 24,7%, индивидуалният подход – 24,6%, и интелектуалната стиму-
лация – 21,5%, като компоненти на трансформиращия стил. Условното 
възнаграждение като компонент на транзакционното лидерство по-сла-
бо се детерминира от двата типа организационна култура – 25,8%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Доминирането на йерархичния тип култура е ясно изразено в из-

следваната организация, за която най-значими са придържането към 
формалните правила и стандартизираните процедури, които се разглеж-
дат като надежден начин за оцеляване на организацията и нейната ста-
билност в ситуация на непрекъснати и динамични промени във външна-
та среда. Ранжрираните на второ място ценностни предпочитания към 
адхократичната култура отразяват настъпилите изменения във външ-
ната среда. Тези два типа култура, които са противоположни по своя-
та същност, правят организацията по-ефективна, защото тя се адаптира 
към външната среда, но също така запазва и вътрешната си интеграция. 
Съществуват различия в перцепциите на типовете култура, които са оп-
ределени от организационни фактори, като типа дирекциия, типа дей-
ност и категорията на служителите. И транзакционното, и трансформа-
ционното лидерство са по-силни в рамките на кланова и адхократична 
организационна култура. Трансформиращото лидерство е подходящо в 
организационни култури, които са ориентирани едновременно към вът-
решната интеграция и към външната ориентация. 
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ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ТРЕВОЖНОСТ НА ЮНОШИ 
ВЪРХУ РАВНИЩЕТО ИМ НА АГРЕСИВНОСТ

Красимира Ценова Велчева

Предлагаме на вашето внимание експериментално изследване, 
проведено през 2014 година, но много актуално и днес. Предмет на из-
следването е да се представи корелацията между големината на тревож-
ност и равнището на агресивност на юноши, момичета и момчета на 
възраст от 13 до 17 години. При изследването са използвани следните 
методи:

• Тест на Филипс за оценка нивото на училищна тревожност.
• Тест за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки.
Макар и не в големи мащаби изследването доказа основната хипо-

теза, а именно, че високите нива на тревожност водят до високи нива 
на агресивност при подрастващите.

Проведеното експериментално изследване би могло да бъде от 
полза на училищните педагози и психолози, като ги ориентира относно 
нивата на тревожност и агресивност при подрастващите. 

Тревожността и агресивността са много широко застъпени в проб-
лемното поле на съвременната психология. Те се разглеждат с особено 
внимание, съобразно трудните и постоянно променящи се социални ус-
ловия, в които сме поставени в днешно време.

Пренесени от психиатрията и психоанализата, понятията тревож-
ност и агресивност заемат важно място в социалната психология, психо-
логията на личността и възрастовата психология.

Тревожността е неизбежна част от нашия живот. Ако се огледаме 
наоколо в забързаното ежедневие, ще видим тревожните лица на хората 
около нас. Истината е, че всички ние се тревожим. Тревожим се за себе 
си, за околните, за децата си. Тревожим се за всичко.

Наблюденията върху взаимоотношенията и поведението на децата 
ни карат да се замислим и да си отговорим на въпросите: Защо са тре-
вожни и невротични? Защо проявяват упорство и жестокост към околни-
те? Защо са много агресивни?

В началото на еволюцията на човека агресивното поведение е 
изиграло голяма роля за неговото приспособяване. Но когато около нас 
светът е изпълнен с насилие и конфликти, ненавист и недоверие между 
хората, безсмислени кръвопролития и тероризъм, с основание започваме 
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да се съмняваме в ролята на агресията за оцеляване. Наблюдаваме тота-
лен регрес по отношение на човешките взаимоотношения в личностен и 
в цялостен социално-културен план.

Моделите на поведение все повече се променят в полза на наси-
лието. Всички трусове в обществото рефлектират най-болезнено върху 
децата. Загрижени за всичко друго, на родителите не им остава време да 
се занимават пълноценно със своите деца, да им отделят нужното вни-
мание и любов. Логично е децата да търсят своето място под слънцето, 
да искат да се изявяват и утвърждават. А къде са положителните приме-
ри, които да следват? 

Децата, като най-невинните и беззащитни същества усещат най-
ясно това, което се случва. Негативните примери за следване не водят до 
нищо добро. Или както се казва в Махабхарата: (15, c. 246)

„Добрият, ако следва каквото върши, 
злият характера си губи – погубва се самият.“

Все по-често в информационния поток, с който ни заливат меди-
ите, заема постоянно място една тема, която буди основателна тревога 
– това са проблемите за насилието и агресията, които ни заобикалят и ни 
изпълват с безпокойство. Нарастването на проявите на насилие, в които 
участват подрастващите, прави този проблем изключително остър и бо-
лезнен. Още повече че агресивното поведение е постоянен спътник и на 
училищния живот. Все по-често ставаме свидетели на жестоки и безпри-
чинни сбивания, водещи до леки и по-тежки травми, а в някои случаи 
и до смърт, на грубо отношение към преподаватели, родители и други 
възрастни. Хуманизмът в обществото се проявява само тогава, когато се 
случи нещо страшно и непоправимо.

На фона на непрекъснато нарастваща детска престъпност у нас и 
намаляването на възрастовата граница на извършителите, става ясно до 
колко тревожен и значим е разглежданият проблем. 

1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1.1. Изследване на големината на тревожност и равнището на 

агресивност на юноши от 13 до 17 години.
1.2. Цел на изследването
Целта на настоящото изследване е да се установи корелацията 

между големината на тревожност на юноши, върху равнището им на аг-
ресивност.



Българско списание по психология, 2017, бр. 1-4
116

1.3. Задачи на изследването
1.3.1. Да се проследи каква е общата големина на тревожност на 

юноши. 
1.3.2. Да се проследи големината на тревожност според следните 

фактори:
• Обща училищна тревожност
• Преживяване на социален стрес
• Фрустрация на потребност за постигане на успехи
• Страх от самоизразяване
• Страх от ситуации за проверка на знанията
• Страх от несъответстване на желанията на другите
• Ниска физиологическа съпротивляемост на стрес
• Проблеми и страх при контактуване с учители
1.3.3. Да се сравни тревожността между половете.
1.3.4. Да се проследи общото равнище на агресивност на юношите.
1.3.5. Да се проследи агресивността според следните фактори.
• Телесна агресия
• Вербална агресия
• Индиректна агресия
• Опозиционно поведение
• Агресивна раздразнителност
• Агресивно недоверие
• Ревност и омраза
• Вина след агресия
• Лъжа
1.3.6. Да се сравни агресивността между половете.
1.4. Хипотеза на изследването
В раздела „Заболявания с доминиращи афективни разстройства“,  

Хезлъм (34, c. 286) разглежда агресията и агресивните психози и счита, 
че при тях се наблюдават четири типа настроение: депресия, повишено 
настроение /еуфория/, тревожност и агресия. Тоест връзката между по-
вишената тревожност и агресията е установена при агресивните психо-
зи.

Моята теза е, че такава връзка съществува и при лица, които нямат 
подобна диагноза и се предполага, че ако не се вземат нужните мерки 
за понижаване нивото на тревожност, респективно и на равнището на 
агресивност, в бъдеще би могло, особено при по-високите им нива, да се 
стигне до афективно заболяване. Затова съм избрала подрастваща група.

Юношеството е подходящ период, в който да се констатират проб-
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лемите и да се набележат мерки за преодоляването им. 
Хипотезата на настоящото изследване е, че има връзка между тре-

вожността и агресивността и че при високи нива на тревожност се наб-
людават и високи нива на агресивност.

1.5. Обект на изследването
Обект на настоящото изследване са юноши, 28 на брой, от тях 14 

момичета и 14 момчета на възраст от 13 до 17 години, от 8 до 10 клас, от 
СОУ „Христо Ботев“,  гр. Оряхово.

1.6. Предмет на изследването
Предмет на изследването е да се представи корелацията между го-

лемината на тревожност и равнището на агресивност на юноши, моми-
чета и момчета на възраст от 13 до 17 години.

1.7. Методи на изследването
При изследването са използвани следните методи:
1.7.1. Тест на Филипс за оценка нивото на училищна тревожност.
1.7.2. Тест за измерване на агресивността на Бъс-Дюрки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването беше проведено през месец януари 2014 г. Двата тес-

та – на Филипс за оценка нивото на училищна тревожност и на Бъс-
Дюрки за измерване на агресивността, бяха дадени за попълване на 28 
изследвани лица, юноши – 14 момичета и 14 момчета от средните класо-
ве на СОУ „Христо Ботев“,  град Оряхово. Тестовете бяха попълнени в 
часа на класния ръководител.

3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
3.1. Анализ на резултатите от теста за тревожност на Филипс.
3.1.1. Анализ на големината на тревожност на групата на момиче-

тата. 
Таблица №1 – тревожност – резултати момичета

№ момичета Обща тревожност момичета в %
1 8 клас 13 г. 47
2 8 клас 14 г. 45
3 8 клас 14 г. 36
4 8 клас 14 г. 28
5 8 клас 14 г. 31
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6 9 клас 14 г. 31
7 9 клас 15 г. 24
8 9 клас 15 г. 45
9 9 клас 15 г. 40
10 9 клас 15 г. 35
11 10 клас 16 г. 35
12 10 клас 16 г. 76
13 10 клас 16 г. 55
14 10 клас 17 г. 53

При обработката на резултатите от теста на Филипс се установи, 
че общата тревожност на изследваните лица от групата на момичетата – 
42%. Този процент е под нивото на повишена тревожност (50%).

Следва да се отбележат резултатите на изследваните лица, които 
са с повишена степен на тревожност, това са №14 – 53%, и №13 – 55%. 
При изследвано лице №12 е налице висока тревожност – 76%. Вземай-
ки предвид възрастта на посочените изследвани лица – 16 и 17 години, 
може да се направи извод, че при групата на момичетата с увеличаване 
на възрастта съществува и повишаване нивото на тревожност. 21% от 
изследваните лица са с тревожност над нормата – 50%. (Таблица 1).

Графика №1 – факторен анализ на тревожност – момичета
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При факторния анализ на тревожността (Графика 1) се наблюдавт 
следните резултати. Най-високо ниво на тревожност над 50% при група-
та на момичетата е налице при: страх от ситуации за проверка на знания-
та и ниска физиологическа съпротивляемост на стрес, с по 60%, и страх 
от несъответстване на желанията на другите – 53%.

Изводът тук е, че момичетата изпитват голямо негативно отноше-
ние и тревога в ситуации на проверка (особено публично) на знанията, 
което респективно води до снижаваща способност за приспособяването 
им към стресови ситуации. Групата на момичетата има и по-висока меж-
дуличностна тревожност, което пък от своя страна води до по-негативна 
самооценка.

3.1.2. Анализ на големината на тревожност на групата на момче-
тата. 

При обработката на резултатите от теста на Филипс се установи, 
че общата тревожност на изследваните лица от групата на момчетата е 
41%. Този процент е под нивото на повишена тревожност (50%).

Таблица №2 – тревожност – резултати момчета

№ Момчета Обща тревожност момчета в %
1 8 клас 13 г. 40
2 8 клас 14 г. 52
3 8 клас 14 г. 47
4 8 клас 14 г. 43
5 9 клас 15 г. 36
6 9 клас 15 г. 52
7 9 клас 15 г. 48
8 9 клас 15 г. 50
9 9 клас 15 г. 45
10 10 клас 16 г. 22
11 10 клас 16 г. 43
12 10 клас 16 г. 31
13 10 клас 16 г. 31
14 10 клас 16 г. 28
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Следва да се отбележат резултатите на изследваните лица, които 
са с повишена степен на тревожност, това са №8 – 50%, и №2 и №6 с по 
52%. Тук тези проценти са при 14- и 15-годишните момчета. Може да 
се направи извод, че с увеличаване на възрастта при момчетата нивото 
на обща тревожност намалява. Отново 21% от изследваните лица са с 
тревожност над нормата – 50%.

Графика №2 – факторен анализ на тревожност – момчета

Факторният анализ на големината на тревожност в групата на из-
следваните момчета показва, че при тях само факторът ниска физиоло-
гическа съпротивляемост на стрес е малко над нормата /50%/ – той е 
51%. Изводът е, че подрастващите трудно се съпротивляват на стресови-
те ситуации в училището и в живота.

3.1.3. Сравнителен анализ на големината на тревожност на двете 
групи.

Сравнителният анализ на големината на тревожност на двете гру-
пи показва, че тревожността на момичетата е малко по-висока от тази на 
момчетата. 42% момичета и 41% момчета.
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Средна тревожност момичета в % Средна тревожност момчета в %
42 41

И при двете групи 21% от изследваните лица са с повишена сте-
пен на тревожност – над 50%. Най-ниска тревожност се наблюдава при 
момчетата (№10 от момчетата – 22% обща тревожност), а най-висока 
тревожност (над 75%) има при момичетата (№12 от момичета е с високо 
ниво на тревожност – 76%).

Графика №3 – съпоставка на общата тревожност на двете групи
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Таблица №3 – съпоставка на тревожността в двете групи

 Фактори на тревожност Моми-
чета

Мом-
чета

1 Обща училищна тревожност 49 48
2 Преживяване на социален стрес 32 36
3 Фрустрация на потребност за постигане на успехи 30 30
4 Страх от самоизразяване 37 35
5 Страх от ситуации за проверка на знанията 60 45
6 Страх от несъответстване на желанията на другите 53 40
7 Ниска физиологическа съпротивляемост на стрес 60 51
8 Проблеми и страх при контактуване с учители 41 38
 Средна тревожност на групата в % 42 41

Сравнението по факторния анализ на двете групи (таблица 3) по-
казва, че и при момичетата, и при момчетата най-високи са процентите 
на фактора – ниска физиологическа съпротивляемост на стрес, момиче-
та – 60%, момчета – 51%.

3.2. Анализ на резултатите от тест за агресивност на Бъс-Дюрки.
3.2.1. Анализ на равнището на агресивност на групата на момиче-

тата.
При обработката на резултатите от теста за агресивност на Бъс-

Дюрки средното равнище на агресивност при момичетата е 59%. Най-
ниското ниво е при изледвано лице №4 – 41%, а най-висока агресивност 
има №14 – 80%.

При факторния анализ на групата на момичетата се наблюдават 
следните резултати. Най-висока е агресивната раздразнителност – 67%, 
следвана от вербалната агресия – 66%. Двата агресивни фактора са в 
тясна зависимост. Изводът е, че момичетата са избухливи, груби и из-
питват негативни чувства, дори и при най-малка раздразнителност, кое-
то на свой ред води до словесно изразяване на агресивността (викове, 
крясъци, обидни думи и др.).

Максимални стойности на фактора опозиционно поведение (100%)
имат две от изследваните лица – №6 и №10, което потвърждава опози-
ционния маниер на поведение от пасивна съпротива до активна борба 
срещу установените правила. 
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Графика № 4 – агресивност в групата на момичетата

3.2.2. Анализ на равнището на агресивност на групата на момче-
тата 

При обработката на резултатите от теста за агресивност на Бъс-
Дюрки средното равнище на агресивност при момчетата е също 59 %. 
Най – ниското ниво е изледвано лице №4 – 32%, а нйа-висока агресив-
ност има №13 – 82%.

При факторния анализ на групата на момичетата се наблюдават 
следните резултати. Най-висока е индиректната агресия – 70%, послед-
вана от вербалната агресия – 65%. 

Изводът е, че момчетата насочват своята агресия по обиколен път 
към други лица, чрез негативно отношение, чрез използване на ругатни, 
обиди и словесни атаки, но не директно.

И тук наблюдаваме максимални стойности на фактора опозицион-
но поведение /100%/ при три от изследваните лица – №3, №5 и №10, кое-
то отново потвърждава опозиционния маниер на поведение от пасивна 
съпротива до активна борба срещу установените правила. 
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Графика № 5 – агресивност в групата на момчетата

3.2.3. Сравнителен анализ на равнището на агресивност на двете 
групи.

Получените резултати показват, че равнището на агресивност на 
двете групи е еднакво – 59%. Оказва се, че при подрастващите агресив-
ността между половете се е изравнила. Все по-често наблюдаваме пови-
шено агресивно поведение при момичетата. И при двете групи ниво под 
50% имат по три изследвани лица. Най-високото ниво на агресивност 
при момичетата е 80%, а при момчетата – 82%. 

Долупосочената графика (№6) показва, че агресивността и при 
двата пола е идентична. 
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Графика №6 – съпоставка на агресивността в двете групи

При факторния анализ на двете групи се наблюдават следните ре-
зултати. 

При момчетата най-високите нива са индиректната агресия (70%), 
следвана от вербалната агресия (65%).

При момичетата най-висока е агресивната раздразнителност – 
67%, следвана от вербалната агресия – 66%. 

Факторът телесна агресия при момчетата е значително по-висок 
(61%), от този на момичетата (46%).

Еднакви са процентите и на двете групи на фактора вина след аг-
ресия – 55%, и при момчетата, и при момичетата. 

Максимални индивидуални стойности на фактора опозиционно 
поведение /100%/ има и в двете групи от изследваните лица. Можем да 
допуснем, че опозиционното поведение, т.е. пасивната съпротива има 
високи измерения. 
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Графика №7 – факторен анализ на двете групи

3.3. Сравнителен анализ на резултатите от теста за тревожност 
на Филипс и теста за агресивност на Бъс-Дюрки.

Момичета
От получените резултати при групата на момичетата се установи, 

че средната тревожност е 42%, а средната агресивност е 59%.

момичета средна стойност в %
Tревожност в % 42
Aгресия в % 59

Момчета
От получените резултати при групата на момчетата се установи, че 

средната тревожност е 41%, а средната агресивност е 59%.

момчета средна стойност в %
Tревожност в % 41
Aгресия в % 59

Общата тенденция при тези резултати подкрепя основната хипоте-
за, че там, където има високи нива на тревожност, се наблюдават и ви-
соки нива на агресивност. Понеже представителната извадка не е много 
голяма, се наблюдават и малки изключения.
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3.4. Разрешаване на проблема
Разрешаването на проблема за тревожността и агресивността е 

сложен и дълъг процес, защото живеем в тежки и несигурни времена. 
Защото българинът все по-трудно се бори за физическото си оцеляване, 
какво остава за духовното му развитие, т.е. за развитието на психиката 
му. Защото образованието е в криза, защото чалгата поглъща все повече 
и повече млади хора, защото безработицата се е увеличила драстично 
сред младите, защото се наблюдават конфликти на всички нива, защото 
агресията у хората нараства и възрастовата граница пада все по-надолу, 
защото убийствата и самоубийствата нарастват лавинообразно, защото 
алчността е превзела ежедневието ни, защото човешките добродетели 
като честност и достойнство са останали в миналото, защото общество-
то ни като цяло е болно. Защото всички ние сме тревожни, фрустрирани 
и агресивни.

Юношеството е възрастта между детството и зрелостта. То е пътят, 
който детето трябва да извърви, преди да стане отговорен и творчески 
Аз. Юношеството е време на изпитания, които децата трябва да изминат, 
преди да прекрачат прага на зрелостта и да постигнат автономност. Зато-
ва юношите се нуждаят от подкрепа.

Творчеството е висша, най-активна форма на човешката дейност. 
Основните психиччни процеси, интегрирани в творческата дейност са 
творческото мислене, творческото въображение и паметта, която също 
изпълнява креативна функция. Човек се чувства щастлив, когато се раз-
вива творчески.

Затова основна задача за справяне с проблема е родителите и учи-
телите да откриват и насърчават развитието на творческото начало при 
всеки юноша. Всеки човек има творчески заложби, които рано или къс-
но в неговото развитие излизат на преден план. Свидетели сме, че някои 
хора започват да се развиват творчески чак в зряла възраст. 

„Откъде идем? Какво сме? Къде отиваме?“ е озаглавил забележи-
телната си картина френският импресионист Пол Гоген, който е прик-
лючил кариерата си на борсов посредник. На 51 години той напуска ра-
бота и решава да последва мечтата си да бъде художник. Благодарение 
на това, човечеството се е сдобило с шедьоври, които се ценят и до днес. 
Такива примери трябва да даваме на подрастващите.

Понеже юношите са в процес на идентификация, имат нужда от 
помощ, за да развият творческото си начало. Това би намалило тревож-
ността, респективно агресивността и би повлияло добре на бъдещото 
им творческо развитие. Това би помогнало и при последващия им из-
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бор на професия.
Как да се справим с фрустрациите, които са една от причините 

за възникване на агресивно поведение. Ние не можем да ги премахнем, 
това практически е невъзможно. Фрустрации съществуват при всеки 
един от нас. Тук трябва минусът да се обърне в плюс. У подрастващите 
трябва да се възпитава, по скоро да бъдат научени на правилна дозиров-
ка на фрустрациите, разбира се, в зависимост от съпротивителните сили 
на всеки индивид. Юношите трябва да се научат да приемат някои фор-
ми на фрустрация, т.е. да приемат реалността. Дори и един подрастващ 
да може да осмисли това, е крачка напред.

Психоаналитичната и етиологичната теория за агресията смятат, 
че агресивното поведение е неизбежно. Според тези теории агресията 
може да се канализира или пренасочва, за да се минимизира вредата, но 
в действителност редуцирането или елиминирането ѝ изглеждат немис-
лими.

Един от начините за справяне с агресията е насърчаването на под-
растващото поколение към спортуването и туризма. 

Расте поколение, което не може да се справя със стреса. Трябва да 
се работи по въпроса. Да се проверява нивото на стреса в училище и да 
се вземат нужните мерки за неговото намаляване. Например могат да се 
провеждат тренинги за справяне с нивото на училищния стрес и така да 
се научат децата по-лесно да понасят стресови ситуации.

3.5. Изводи от изследването
От проведеното изследване могат да се направят следните изводи:
1. Основният извод, който потвърждава хипотезата на настоящото 

изследване, е, че съществува корелация между големината на 
тревожност и равнището на агресивност, а именно:

Високите нива на тревожност водят до високи нива на агре-
сивност при подрастващите.

В реалността, в която живеем, ясно се наблюдават въпросните тен-
денции.

Положителното при тази ситуация е, че обществото вече е разбра-
ло, че съществува такъв проблем, което предполага неговото разреша-
ване. Правителствени, неправителствени организации, медии, родители 
поставят за обсъждане проблематиката и ежедневно търсят изход.

2. Моето изследване показа и още един тревожен факт, а именно, 
че подрастващите имат ниска физиологическа съпротивляемост 
на стрес, което означава, че като цяло са беззащитни в критични 
ситуации. Нивото им на тревожност при справяне със стреса е 
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високо, т.е. то е над допустимите граници.
Получените резултати показват, че момчета са малко по-устойчиви 

на стресови ситуации, в сравнение с момичетата. Това потвърждава фак-
та, че мъжете са по-силният пол.

Като цяло изследването показва, че психофизиологичната органи-
зация, снижава способността за приспособяване на детето към стресови 
ситуации. 

Изводът е, че при подрастващите съществува повишена вероят-
ност за неадекватно и деструктивно реагиране на тревожни фактори от 
външната среда.

3. Получените резултати показаха, че най-високо ниво на тревож-
ност при момичетата се проявява при фактора страх от ситуа-
ции за проверка на знанията. При момчетата този фактор също 
е с високо ниво.

От това следва, че, за съжаление, преподавателите не създават дос-
татъчно добра атмосфера за спокойно протичане на изпитния процес. Би 
трябвало децата да бъдат предразполагани, а не стресирани. Изглежда, 
Киряк Стефчовците са взели превес, а на децата е нужен Бойчо Огнянов, 
които да ги предразположи, успокои, насърчи.

От друга страна, би трябвало за родителите да стане по-важно 
децата им да имат реални знания, отколкото високи оценки. Много ро-
дители, вероятно водени от собствените си незадоволени потребности 
и болни амбиции, малтретират децата си за получена по-ниска оценка, 
налагат им прекомерни наказания, материални лишения, а в някои слу-
чаи стигат и до телесна агресия спрямо тях. Това родителско поведение 
предполага при децата да се натрупва голяма тревожност, с която те не 
биха могли да се справят сами по-никакъв начин и при създалата се си-
туация се увеличава и нивото им на агресивност.

В подкрепа на това ще цитирам Юнг, който казва: „Най-голям про-
блем на децата създава непреживяният живот на родителите им“. В този 
ред на мисли би било добре да има „училище за родители“,  където ро-
дителите да бъдат научени на най-правилните методи и подходи за въз-
питанието на тяхното дете, за да израсне то и да се изгради, като пълно-
ценна личност с висока самооценка. 

Учителите също трябва да преосмислят своите подходи при оцен-
ката на знанията на учениците. Ако е необходимо, те трябва да бъдат 
обучавани и квалифицирани, да се провеждат психологически тренинги 
с тях, за да могат да се справят с горепосочените проблеми и да постигат 
по-добри резултати в своята работа.
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Тук ще цитирам Ейбрахам Маслоу, който казва: „Целият ни живот 
е образование и всеки е учител и всеки вечно е ученик.“

4. Също така високи нива при момичетата и при момчетата има и 
факторът на тревожност – страх от несъответстване на желания-
та на другите. Този фактор според мен корелира в голяма степен 
с фактора агресивно недоверие, чиито нива са също достатъчно 
високи.

Тъй като юношеството е период, в който протича много активно 
процесът на идентификация, би трябвало да се обърне внимание на зат-
рудненията на подрастващите в тази насока. Много важен е примерът, 
който ние им даваме. Трябва да помогнем на юношите, като им показ-
ваме неагресивни модели на поведение, да им даваме положителни и 
достойни примери за подражание. 

Непознаването на себе си и на другите, води до високи нива на 
тревожност, респективно до високо агресивно недоверие, което се изра-
зява в предпазливост по отношение на хората, до убеждение в това, че 
другите хора планират да им навредят и го правят.

Тук може да се направи изводът, че децата са затруднени в общува-
нето, както с връстниците, така и с възрастните – родители и учители. По 
отношение на общуването с връстниците, децата непрекъснато сравня-
ват качествата си с тях и изпитват тревожност, ако преценят своите като 
по-малки. Това е юношеският конформизъм, т.е. влиянието на околните 
хора върху поведението им. Юношите се тревожат не за фактическите 
си качества, а за образа им в очите на другите.

Важна задача се пада на училищните психолози да работят и да 
помагат за правилната идентификация на подрастващите. Биха могли да 
се увеличат и часовете по психология в средните класове, за по-добро 
психично здраве на децата. Много важно е материалът да бъде поднесен 
по достъпен, интересен и заинтригуващ начин. Най-лесно се учи и се 
запомня с примери.

5. Високо ниво и при момичетата и при момчетата се наблюдава 
при фактора обща училищна тревожност, което означава, че об-
щото емоционално състояние на детето, свързано с участието 
му в училищния живот, не е пълноценно. Като следствие от тази 
тревожност се показват и високите нива на фактора агресивна 
раздразнителност. Тази агресивна раздразнителност се проявя-
ва много ясно и в училищния процес. Децата проявяват негатив-
ни чувства дори при най-малка възбуда. Те се държат избухливо 
и грубо, както с връстниците си, така и с учителите си. Тези вза-
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имоотношения водят до нарастване на конфликтите между тях. 
Конфликтите, които възникват в училището, са сериозен проблем, 

както за педагозите, така и за учениците. Конфликтите са вътрешни в 
самата личност, и външни – тези, които са между хората. Понеже децата 
не могат сами да се справят и да разберат откъде идва тази тяхна раздра-
знителност, тук е важна ролята на учителя. Като стратегия за справяне с 
вътрешните конфликти, които изпитват децата, и с цел на премахването 
им, според мен трябва да се обърне внимание на мотивацията на децата 
за учене и привличането им за активно и пълноценно участие в училищ-
ния процес. 

Учителите трябва да познават своите ученици. Те трябва да улавят 
силните и слабите им страни, за да имат индивидуален подход към всеки 
един от тях. Всеки ученик има нещо, което прави добре. Силната страна 
трябва да се използва като изграждащ елемент, но да бъде автентична, 
а не измислена. Слабостите на учениците също не трябва да бъдат ома-
ловажавани. Учителят трябва да се справи с тях директно, но тактично. 
Изводът е, че трябва да се акцентира върху положителното и да се опита 
да се елиминира отрицателното. Учителят трябва да върви от познато-
то към новото, използвайки предварително организиране или насочвано 
откриване. Някои ученици имат трудности с понятията, уменията или 
идеите, с които не са запознати. Освен това учениците откликват по-
добре на уроци, които са свързани със собствените им преживявания. 
Учителите трябва да създават предизвикателства, в които учениците 
активно създават проблеми и ги решават, използвайки собствените си 
познания и умения.

Целенасочените учители знаят, че макар учениците да са мотиви-
рани от различни неща и в различна степен, всеки е мотивиран. Целе-
насочените учители разбират, че могат да влияят върху много елементи 
на мотивацията, и използват способността си да разкриват и насочват 
ученическата мотивация. Те осигуряват обучение, което подпомага уче-
ниците да откриват смисъл в ученето и да се гордеят от собствените си 
постижения. Целенасочените учители планират как ще подкрепят мо-
тивацията на учениците. За да е висока мотивацията, учениците трябва 
да възприемат, че с усилия успехът е възможен. Похвалата трябва да се 
използва ефективно. Тя трябва да е искрена, конкретна и да зависи от 
поведението на ученика. Учениците трябва да развият точни атрибуции 
за успехите си. Учителят трябва да ги наблюдава, за да забележи дали 
смятат, че усилията им допринасят за ученето. Той трябва да им помогне 
да си поставят цели, да поемат отговорност за напредъка си и да оценя-
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ват работата си. Много е важно учениците да се награждават за усилия, 
за това, че са се представили по-добре, отколкото в миналото или за осъ-
ществяване на напредък, а не за получаване на висок резултат на теста. 
Не всички учащи са еднакво способни да получават високи резултати 
на тестовете, но всички са еднакво способни да влагат усилия, да над-
минават собствените си минали постижения и да осъществяват прогрес, 
така че това често са по-добри, по-достъпни и по-ефективни критерии 
за награди.

6. Важно е да се отбележи и следният извод от проведеното из-
следване: и при момичетата, и при момчетата се наблюдава 
високо ниво и при вербалната агресия. За този тревожен факт, 
основната вина има социума, в който живеем и заобикалящата 
ни действителност. Свидетели сме на вербална агресивност на 
всички нива. При управниците на държавата ни, при работода-
тели и служители, в семействата, в училищата, навсякъде, накъ-
дето и да погледнем. Пак опираме до това на какво са свидетели 
децата, на какво ги учим и какъв пример им даваме. Знаем, че те 
се учат най-вече, чрез подражание.

7. Налага се също така и изводът, че равнището на агресивност 
при момичетата и момчетата е равно, което е нов елемент в чо-
вешката история, защото досега традиционно се е смятало, че 
мъжете са по-агресивният пол.

3.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение бих искала да кажа, че независимо от тревожност-

та на резултатите, те потвърдиха моята хипотеза, а именно: големината 
на тревожността се корелира с равнището на агресивността при юноши-
те. Корелацията е следната:

Високите нива на тревожност водят до високи нива на агре-
сивност.

Според мен тези резултати са много важни по няколко причини.
Първо, защото в медицината се смята, че поставянето на точна ди-

агноза е половината от лечението. Това важи и за лечението на човеш-
ката психика. 

Второ, защото се потвърдиха и личните ми наблюдения върху под-
растващите в моето обкръжение.

На трето място децата проявиха интерес към попълването и резул-
татите от тестовете, което само по себе си е осъзнаване от тяхна страна, 
че имат проблем. Означава също така и доверие в науката психология.
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Би било добре да се направи по-мащабно, на по-голяма предста-
вителна извадка и по-всеобхватно изследване на проблемното поле на 
афективното състояние – тревожност, и социално обусловеното ка-
чество на личността и поведението – агресивност, за да се потвърди 
корелацията между тях.

Проведеното експериментално изследване би могло да бъде от 
полза на училищните педагози и психолози, като ги ориентира относно 
нивата на тревожност и агресивност при подрастващите. След като на-
болелите проблеми вече са излезли на дневен ред, редно е да се търсят 
начини за тяхното разрешаване.

Тревожността заема голяма част от нашето ежедневие. Тревожни 
са родителите, които изпитват голяма несигурност по отношение на ра-
ботата и доходите си, по изплащането на кредитите си. Тревожни са и 
учителите, защото техният високо квалифициран и много важен за из-
растването на обществото ни труд, е ниско възнаграден. Тревожни са и 
децата, защото тревожността се предава от възрастните към тях.

Много често родителите изпитват тревожност от насилието и аг-
ресията в училището, което понякога води до стресови ситуации при 
детето, че училището не е безопасно за него място. Родителите се стра-
хуват децата им да не бъдат психически и физически травмирани и мал-
третирани. 

Вглъбени в своята тревожност, родителите често пренебрегват ис-
тинското общуване с децата си. Забързани в ежедневието си и трудно-
стите, които срещат в живота си, някои родители изоставят децата си, 
проявява се нагласа на крайна неангажираност към тях. Така се създа-
ва отчужденост, която пренебрегва потребностите на детето. Появяват 
се някои крайни вярвания от рода на: детето трябва да се оправя само, 
то трябва да се научи само да оцелява, то не трябва да безпокои и раз-
стройва родителите си. Тези фрустрации, които изпитва детето, водят до 
нараст ване на неговото равнище на агресивност.

Другата противоположност е нагласата за крайна ангажираност 
– родителят е зает с детето си по един силно деспотичен и сломяващ 
начин. Тук се появяват също лоши отношения, свързани с определени 
ценности и вярвания. Детето трябва да бъде пречупено и сломено, то 
трябва да се подчинява безпрекословно, детето трябва да се наказва, за 
да се предпази от провали, то не може да определя кое е добро и зло, де-
тето не може да изразява раздразнение, гняв, враждебност, да мрази, то 
трябва да приема решенията на родителите си, детето не може да се съм-
нява в обичта на родителите си, дори когато постъпват жестоко. Децата 
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с авторитарни родители често са тревожни и нещастни. В отношенията 
с връстниците изпитват много повече фрустрации, враждебност, гняв, 
които също водят до високо равнище на агресивност. 

Тук ще спомена и случаят Шребер на Фройд. Шребер бил възпи-
таван от баща му с ключовите средства – контрол, потискане и тотално 
подчинение. Според Д-р Шребер (бащата на Шребер бил създател на 
система за възпитание на децата още от самото им раждане в средата 
на 19-ти век) детето трябва да се подчинява сляпо и през ум не трябва 
да му минава, че неговите желания могат да вземат превес. Резултатът 
е, че Шребер завършва живота си в психиатрия, а брат му се самоубива. 
Елиас Канети свързва системата на Шребер-баща с германския тотали-
таризъм. Хитлеровата генерация е отгледана с възпитателните методи на 
бащата на Шребер.

И двата крайни родителски стила влияят върху тревожността, рес-
пективно върху агресивността на децата и водят до увеличаването на 
нивата им. Липсата на всякакви граници или тяхната прекомерност са 
много вредни за децата. Прекомерните граници и липсата на такива съз-
дават фрустрации, могат до доведат до зависимости към алкохол и нар-
котици, които са предпоставки за възникването на агресивно поведение. 
Тук е важно да се намери баланс и на детето да се поставят разумни 
граници, да бъде поощрявано и награждавано, а когато се налага да бъде 
разумно наказвано.

Ще завърша с думите на Франсоаз Долто, че детето не е нечие при-
тежание, а самостоятелно същество, чиито пориви и желания трябва да 
бъдат чувани, разбирани и зачитани. То се възпитава с думи, с обич и 
търпение, с пример, не с нервност, принуда и насилие. Разговорът, об-
щуването е пътят към сърцето на всяко дете, за да израстне то като пъл-
ноценна личност и да открие своето място и призвание в обществото.
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БЪЛГАРСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК 
ЗА ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКОТО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ 

В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ1

Надя Колчева2, Любомир Джалев3

Резюме: Целта на настоящата разработка е да представи българска-
та стандартизация на Въпросника за оценка на родителското приемане-от-
хвърляне в ранна детска възраст (ECPARQ). Това е един от най-новите сред 
фамилията инструменти, разработен в рамките на теорията на Р. Роунър 
за междуличностно приемане-отхвърляне (IPARTheory). Въпросникът, чиито 
автори са А. Гьоца и Р. Роунър, е предназначен за оценяване на поведението 
на приемане-отхвърляне на родителите от деца на възраст 4 – 7 години, и е 
разработен в две версии, чрез които детето оценява съответно своята майка 
и своя баща.

Извадката се състои от 254 деца – 121 момчета (47.64%), и 133 моми-
чета (52.36%), на възраст 3.7 – 7.8 години (M = 4.11, SD = 0.94), посещаващи 
детски градини в София и Кюстендил. 

Направените психометрични анализи водят до приемане на идентични 
двуфакторни модели на латентните структури на двете версии на въпрос-
ника. Факторите са определени като „Родителско отхвърляне“ и „Родител-
ско приемане“.  Моделите са в противоречие с теоретичното допускане за 
еднофакторна структура, както и на заложената в оригиналния въпросник 
емпирично обусловена четирифакторна структура. При все това моделите 
намират подкрепа в резултатите от изследвания в множество различни кул-
тури, проведени с друг въпросник от семейството на PARQ, който има също-
то предназначение за деца в училищна възраст.

Надеждността на скалите в двете версии на въпросника е висока – при 
версията за майката скалата „Отхвърляне“ има равнище на коефициента 
α на Кронбах 0.83, а скалата „Приемане“ α = 0.70; при версията за бащата 
съответните равнища са α = 0.84 и α = 0.75. Представени са и нормите за 
българската популация, определени по възрастов признак.

Инструментът е полезно попълнение на инструментариума за специа-
листи, работещи с деца в предучилищна възраст.

1 За достъп до инструмента и условия за използване, може да се обръщате към д-р 
Н-Колчева. 
2 Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет
3 Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет
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BULGARIAN STANDARDIZATION OF EARLY CHILDHOOD 
PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTION QUESTIONNAIRE 

(ECPARQ)

Nadia Koltcheva, Liubomir Djalev

Abstract: The aim of the article is to present the Bulgarian standardization 
of the Early childhood parental acceptance-rejection questionnaire (ECPARQ). 
It is one of the most recent among the family of measures, developed within the 
framework of R. Rohner’s Interpersonal acceptance-rejection theory (IPARTheory). 
The questionnaire, constructed by A. Giotsa and R. Rohner, is designed to assess 
parental acceptance-rejection behaviour by children aged 4 – 7 years and is 
developed in two versions, by which the child assesses his/her mother and father.

The sample consists of 254 children – 121 boys (47.64%) and 133 girls 
(52.36%), aged 3.7 – 7.8 years (M = 4.11, SD = 0.94), attending kindergartens in 
Sofi a, the capital city and town of Kyustendil.

The psychometric analyses performed suggested identical two-factor 
models of the latent structures of the two versions of the questionnaire. Factors 
were defi ned as „Parental rejection“ and „Parental acceptance“.  The models are 
in contradiction with the theoretical assumption for one-factor structure as well as 
the empirically determined four-factor structure set in the original questionnaire. 
However, the models fi nd support in research in many different cultures, conducted 
with another PARQ family questionnaire that has the same designation for school 
children.

The reliability of the scales in both versions of the questionnaire is very good – 
in the mother version, the „Rejection“ scale has a level of Cronbach’s coeffi cient 0.83 
and „Acceptance“ scale – α = 0.70; in the father version the respective levels are 
α = 0.84 and α = 0.75. The norms for the Bulgarian population are also presented, 
determited according to the age level of the subjects.

ECPARQ is a useful addition to the toolkit for specialists working with 
preschool children.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ранното и предучилищното детство са възрастови периоди, които 
са изключително важни за цялостното формиране на детето и имат ог-
ромно значение за по-нататъшното му развитие. От друга страна, децата 
са тясно свързани със своите родители, които не само оказват голямо 
влияние върху цялостното им функциониране, но и задават голяма част 
от социалния контекст на тяхното развитие.

Теорията за междуличностното приемане-отхвърляне (Interpersonal 
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acceptance-rejection theory, IPARTheory)4, разработена от Роунър, пред-
лага ясен модел на един от аспектите на социализацията и жизненото 
развитие на индивида – приемането и/или отхвърлянето от значимите 
други, който тя разглежда като фундаментален и универсален (Rohner, 
2016). Съгласно този модел, междуличностните взаимоотношения са 
обусловени от една-единствена биполярна дименсия, наречена „Топ-
лота“,  която в най-общ смисъл отразява качеството на емоционалната 
връзка между индивидите. В единия край на дименсията е разположено 
междуличностното приемане, което се изразява чрез различни положи-
телни аспекти на взаимоотношенията, които един индивид може да пре-
живява или да изразява по отношение на друг физически, вербално или 
чрез използване на символи. На противоположния край на дименсията е 
разположено междуличностното отхвърляне, което е свързано със също 
толкова широка палитра от негативни чувства или поведения, които мо-
гат да бъдат преживени или изразени по подобен начин. Роунър (ibid.) 
подчертава, че приемането и отхвърлянето не са отделни категории. Все-
ки човек може да бъде представен като точка на дименсията „Топлота“,  
разположена някъде по нея, като тази точка може да има различна пози-
ция по отношение на всеки от значимите за индивида други.

Обикновено оценяването на взаимоотношенията родители – деца, 
особено за децата в ранна и предучилищна възраст, се основава на ин-
формацията, получена от родителите (в по-голяма част от случаите – от 
майката). Този подход обаче може да представи такава картина на взаи-
моотношенията в семейството, която е изкривена в значителна степен и 
би могла да даде погрешна представа за начина, по който децата чувстват 
отношението на своите родители. При него не се отчита гледната точка 
на децата, а тя е не по-малко важна от тази на техните родители. Към 
това трябва да се добави, че усещанията на детето за приемане и/или 
отхвърляне от майката и от бащата може да се различават. Поради това е 
необходимо разработването и използването на инструменти, чрез които 
да бъде възможно самите деца в ранната им възраст да правят оценка на 
поведението на приемане-отхвърляне на своите родители.

ЦЕЛИ

Целта на настоящата разработка е да представи българската стан-
дартизация на Въпросника за оценка на родителското приемане-отхвър-
ляне в ранна детска възраст (Early childhood parental acceptance-rejection 
4 Това е новото име на теорията за родителското приемане-отхвърляне (Parental accept-
ance-rejection theory, PARTh eory). Наименованието е променено през 2014 г.
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questionnaire, ECPARQ). Този инструмент е предназначен за директна 
оценка от страна на детето за начина, по който то се чувства прието 
и/или отхвърлено от своите родители (Koltcheva & Djalev, 2016).

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Въпросник за оценка на родителското приемане-отхвърляне в 

ранна детска възраст
Автори на този въпросник, който е един от най-новите инструмен-

ти в рамките на Теорията за междуличностното приемане-отхвърляне, са 
А. Гьоца и Р. Роунър (Giotsa & Rohner, 2012; Giotsa & Kaminiotis, 2014). 
Въпросникът е предназначен за деца на възраст 4 – 7 години, които оце-
няват възприетото поведение на приемане-отхвърляне на своите родите-
ли. Въпросникът има две версии – за оценка на родителското поведение 
на майката и съответно на бащата. Двете версии са паралелни както по 
отношение на еднаквия брой на айтемите в тях, така и по отношение на 
формулировките на айтемите – те се различават единствено по онези 
части на речта, които се изменят по род.

Оригиналният въпросник съдържа 24 айтема, разпределени в 4 
субскали, чрез които се изследват следните аспекти на родителското по-
ведение на приемане-отхвърляне:

• Топлота/Обич (Warmth/Affection) – съдържа 9 айтема
• Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) – 6 айтема 
• Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) – 5 айтема
• Неидентифицирано отхвърляне (Undifferentiated Rejection) – 4 

айтема
Скалата за отговори е 4-степенна от 1 (почти никога не е вярно) до 

4 (почти винаги е вярно). Особеното при този въпросник е, че скалата за 
отговори е на две нива – децата първо трябва да отговорят за всяко твър-
дение дали то е вярно или невярно, а след това да определят честотата 
на проявление на съответното поведение („почти винаги“,  „понякога“,  
„рядко“ и „почти никога“).

Вярно Невярно
почти винаги понякога рядко почти никога

Предвид предучилищната възраст на децата, в която те още не са 
овладели езика писмено, авторите са разработили специална процедура 
за администриране на въпросника. Оригиналната процедура на Гьоца 
(Giotsa & Kaminiotis, 2014) е модифицирана от Колчева при адаптация-
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та на инструмента за България (Колчева, 2016). По-долу е представена 
само модифицираната процедура, чрез която са събрани данните в на-
стоящото изследване.

Изследвани лица
В изследването бяха обхванати 254 деца в предучилищна възраст. 

Извадката е балансирана по пол – момчетата са 121 (47.64% от валид-
ните случаи в извадката), а момичетата – 133 (52.36%). Възрастта на 
децата варира от 43 месеца (3.7 години) до 92 месеца (7.8 години), със 
средна възраст 59.28 месеца (4.11 години). Стандартното отклонение на 
възраст та в месеци е SD = 11.27 (съответно SD = 0.94 на възрастта в 
години). В извадката бяха включени деца от 5 етнически групи, по-голя-
мата част от които са от български произход (204, 83.27% от валидните 
случаи). От ромски произход са 37 деца (15.10%), от турски и арабски 
произход са по едно дете (по 0.41%). За две деца етническата принад-
лежност не е регистрирана. Децата посещават детски градини в София 
и Кюстендил.

Процедура на изследването
Децата бяха изследвани в детските заведения, които посещават – 

това е среда, която е добре позната за тях. Преди провеждане на изслед-
ването с директорите на детските заведения бяха предприети необхо-
димите действия за разрешаване на достъп и организиране на изслед-
ването. В него взеха участие само деца, чиито родители са подписали 
предварително информирано съгласие.

Децата бяха тестирани индивидуално, в отделна стая, без присъст-
вието на външни хора. Изследването с всяко дете беше проведено в две 
отделни сесии. В едната сесия беше използвана версията на въпросника 
за оценяване на майката, а в следващата сесия – версията за оценяване 
на бащата. Това беше направено с цел да се избегне нежеланото смес-
ване в отговорите на детето на неговите преживявания за поведението 
на двамата родители. Успоредно с това, по този начин се ограничаваше 
времетраенето на сесиите, за да не се изморяват децата. Продължител-
ността на всяка сесия бе средно около 10-15 минути. При децата от ром-
ски произход обикновено сесиите отнемаха повече време (15-20 мин.) 

Съгласно процедурата, модифицирана от Колчева, Въпросникът 
се представя на детето като игра с въпроси и илюстративни карти (виж 
фиг. 1). Най-напред изследователят показва на детето илюстративните 
карти, като му обяснява какво означават символите на всяка от тях. Той 
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задава на детето примерен въпрос, за да го запознае с процедурата на 
отговаряне.

Следва двустъпковата процедура, предвидена и в оригиналния ва-
риант на въпросника. Използват се шест карти със символи, съответ-
стващи на всеки един от вербалните етикети от скалата за отговори. 
Символите са черно-бели, за да се избегне даването на отговор в зависи-
мост от предпочитанията на детето към определен цвят. Във всяка фаза 
на администриране детето посочва една от две възможни карти.

Фаза 1. Изследователят прочита съответния въпрос и след това 
пита детето: „Твоята майка/татко прави ли/казва ли това?“ В същото вре-
ме той показва на детето двете илюстративни карти, на които със сим-
воли са изобразени отговорите „Вярно“ (кръг) и „Невярно“ (зачертан 
кръг).

Фаза 2. По-нататък процедурата продължава в зависимост от отго-
вора на детето на първата фаза. 

• При отговор „Вярно“,  детето се пита: „Колко – по-малко или 
повече мама/татко прави/казва това?“ Показват се картите с не-
пълно кръгче и луна, които съответстват на степените „почти 
винаги“ и „понякога“ в оригиналната процедура. 

• При отговор „Невярно“ детето се пита: „Колко – по-малко или 
повече мама/ татко прави/ казва това?“ Показват се картите със 
зачертаните непълно кръгче и луна, които съответстват на сте-
пените „рядко“ и „почти никога“ в оригиналната процедура.

Фигура 1. Карти за администриране на Въпросника за оценка на 
родителското приемане-отхвърляне в ранна детска възраст

[Вярно] [Невярно]

[Почти винаги] [Винаги] [Почти никога] [Никога]
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Ще обърнем внимание на това, че в модифицираната процедура, 
когато от детето се иска да даде отговор, не се използват вербалните 
етикети „почти винаги“,  „понякога“,  „рядко“ и „почти никога“,  както е 
в оригиналната процедура. Тези степени са заменени с въпроси за коли-
чество – детето се пита „колко“ – по-малко или повече съответният ро-
дител демонстрира едно или друго поведение на приемане-отхвърляне.

Ако изследователят не бе уверен, че детето е разбрало правилно 
дадено твърдение, той задаваше допълнително въпроса „Искаш ли да ти 
кажа това с други думи?“ и обясняваше твърдението на детето, съгласно 
допълнителните разяснения към отделните айтеми, които са изготвени в 
българската адаптация на теста.

По време на тестовите сесии децата участваха с видимо удоволст-
вие в играта на въпроси и отговори и се забавляваха. Някои от тях спон-
танно разказваха случки, свързани с техните родители, провокирани от 
въпросите, които им бяха задавани.

РЕЗУЛТАТИ
В търсене на адекватна латентна структура: изследовател-

ски факторен анализ
Първата фаза в анализа на емпиричните данни от изследването 

бе да се изгради психометричен модел на латентното пространство на 
родителското приемане-отхвърляне, който да бъде извлечен от самите 
данни. Изследването на измервателния модел беше направено чрез два 
отделни, последователни анализа на главните фактори (principal factor 
analysis) върху данните, получени от версиите на Въпросника за майка-
та и за бащата. Като метод на факторизация беше приложен методът на 
главните оси (principal axis factoring), който се разглежда като особено 
подходящ за разработване на психологически скали (Kubinger, 2003).

Факторна структура на версията за майката
При първоначалното незавъртяно факторно решение бяха извле-

чени 21 фактора, които кумулативно обясняват 52.43% от общата вари-
ативност на айтемите, което е обичайно за този вид факторен анализ. 
Открояват се първите два фактора, които имат собствени стойности 4.39 
и 2.19 и които обясняват съответно 18.30% и 9.13% от цялата дисперсия. 
Тези два основни фактора имат значително по-висока обяснителна сила 
от третия (0.78, 3.24%), а и от останалите поред фактори.

Като метод за определяне на оптималния брой на факторите беше 
приложен графичният тест на Кетел (Cattell, 1966), комбиниран с ме-
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тода на паралелния анализ, разработен от Хорн (Horn, 1965). Често из-
ползваното правило на Кайзер е неприложимо при този вид факторен 
анализ, а методът на Хорн се оценява от много изследователи като най-
доб рият емпиричен метод за определяне на броя на факторите, които 
следва да бъдат съхранени във факторния модел (виж Zwick and Velicer, 
1986; Hayton, Allen and Scarpello, 2004). Паралелният анализ бе извър-
шен чрез макрос, разработен за статистическия пакет SPSS от О‘Конър 
(O’Connor, 2000). За получаване на симулираните собствени стойности 
по метода на Хорн бяха генерирани 1000 случайни съвкупности от дан-
ни, а като прагови стойности за приемливост на факторите – 95-ият про-
центил на разпределенията на симулираните собствени стойности.

Графичният тест на Кетел, както и резултатите от теста на Хорн, 
представени съвместно на фиг. 2, не пораждат колебания в тяхната ин-
терпретация, още повече че и двата теста водят към едно и също реше-
ние. Както е известно, Кетел препоръчва във факторния модел да се за-
пазят толкова фактори, колкото е броят на собствените стойности наляво 
от точката на пречупване на кривата линия на действителните собствени 
стойности. На фиг. 2 тази точка е на собствената стойност на третия фак-
тор, следователно адекватен на данните е двуфакторен модел.

Фигура 2. Наблюдавани и симулирани собствени стойности 
на факторите, версия за майката

 Line Plot of multiple variables
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Числовият тест на Хорн предполага в модела да бъдат запазени 
онези фактори, чийто наблюдавани собствени стойности надхвърлят съ-
ответните симулирани собствени стойности, избрани за прагови. Гра-
фиката на фиг. 2 позволява да се определи дори визуално, че линията 
на симулираните стойности пресича тази на действителните стойности 
между втория и третия фактор. Следователно най-подходящият брой на 
факторите, които трябва да бъдат запазени в модела съгласно резултати-
те от тестовете, е два.

Следващият важен въпрос се отнася до вида на ротацията на фак-
торите в двумерното пространство за постигане на проста факторна 
структура (Thurstone, 1935; Kim and Mueller, 1978), която може да бъде 
определена като крайна цел на факторния анализ. Най-напред беше про-
верено допускането, че факторите са наклонени – обстоятелство, ем-
пирично наблюдавано от Роунър и негови колеги при анализа на други 
психологически инструменти, разработени в рамките на неговата теория 
(Rohner, 2005; Gomez & Rohner, 2011). Неортогоналната ротация беше 
извършена чрез факторизация на главните оси, по метода direct oblimin 
с нормализация на Кайзер и стойност на параметъра delta = 0.00, която 
води до решения, в които факторите са наклонени в най-висока степен 
(Harman, 1976). Корелацията между двата фактора е r = -0.16, което го-
вори за наличието на слаба, отрицателна взаимовръзка между двата фак-
тора. Харман предлага, освен нулевата стойност на delta, за практически 
цели да бъдат използвани и негативни стойности. Направените няколко 
итерации с отрицателни стойности на delta, дори и малко по-ниски от 
0.00, водят до пренебрежимо слаби корелационни коефициенти. Така 
например когато delta бъде фиксирана на стойност -5.00, корелацията 
между факторите пада на -0.09. Както е известно, при процедурата direct 
oblimin първо се извършва ортогонална ротация на факторите, а след 
това чрез допълнителни итерации се търси подходящият ъгъл на тяхната 
неортогоналност. Тъй като няма една-единствена „правилна“ стойност 
на delta, въз основа на получените корелации можем да заключим, че 
итеративните процедури с delta ≤ 0.00 не отдалечават съществено моде-
ла с наклонени фактори от неговия ортогонален първообраз. Ето защо 
ние приехме като окончателен модел на данните от версията за майката 
на Въпросника за родителско приемане-отхвърляне в ранното детство 
двуфакторен модел с ортогонални фактори.

Ортогоналната ротация на факторите беше извършена по метода 
varimax normalized. Съотношението между дяловете от цялата диспер-
сия, която обясняват завъртените фактори, е леко променено – съответно 
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16.60% и 8.68%. Резултативната факторна матрица е представена в след-
ващата таблица 1. Айтемите, принадлежащи към отделните фактори, са 
подредени по низходящ ред на факторните им тегла.

Таблица 1. Ротационна матрица на факторните тегла на айтемите, 
версия за майката

Номер на айтема във 
въпросника

Факторни тегла (Varimax normalized)
Метод за извличане на факторите: 
Факторизация на главните оси

Фактор 1 Фактор 2
14 0.671 0.043
10 0.624 0.025
21 0.624 -0.068
06 0.579 -0.043
18 0.578 0.059
04 0.561 -0.114
16 0.546 0.072
15 0.526 0.033
11 0.483 -0.134
05 0.469 -0.079
23 0.445 -0.043
08 0.357 -0.312
20 0.348 -0.061
02 0.319 -0.247
07 0.288 -0.114
24 -0.101 0.550
17 0.107 0.515
01 -0.233 0.494
13 -0.091 0.474
19 -0.053 0.457
12 -0.003 0.447
22 -0.104 0.411
03 0.112 0.345
09 -0.014 0.345

Обяснена дисперсия 3.984 2.084
Дял от цялата дисперсия 0.166 0.087

Факторната матрица не е перфектна от гледна точка на целта за 
постигане на проста факторна структура, но все пак трябва да се отбеле-
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жат контрастните факторни тегла на по-голяма част от айтемите по двата 
фактора, които дават възможност за почти еднозначното определяне на 
това как айтемите се разпределят между тях, както и сравнително висо-
ките тегла на отделните айтеми по един от факторите. Като изключения 
за айтеми със съпоставими факторни тегла по двата фактора, при които 
разликата между това по основния и по второстепенния фактор е 0.20 
или по-малка, могат да бъдат посочени айтем 2, при който разликата 
между абсолютните стойности на факторните му тегла по двата фактора 
е 0.07 и айтем 7, при който разликата е 0.17. Особен интерес предста-
влява айтем 8 „Изглежда не ме харесва“,  който има положително тегло 
по фактор 1 (0.357) и почти равностойно отрицателно тегло по фактор 2 
(-0.312), с минимална разлика между двете стойности от 0.05.

Първоначалните конфигурации на факторите бяха определени въз 
основа на два критерия, които са добре известни: факторните тегла на 
айтемите във факторната матрица и семантичното сходство между ай-
темите. Въз основа на тези критерии към фактор 1 бяха отнесени 15 
айтема с номера 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 и 23, а към 
фактор 2 – 9 айтема с номера 1, 3, 9, 12, 13, 17, 19, 22 и 24. Всички ай-
теми, приписани към даден фактор, имат положителни факторни тегла 
по този фактор, докато останалите айтеми имат преобладаващо отрица-
телни тегла или такива с положителна, но много ниска стойност. Само 
айтем 7 има факторно тегло по фактора, към който е отнесен, по-ниско 
от 0.30, което се разглежда от някои изследователи като долна граница 
на приемливост (Riekert & Eakin, 2008).

Всички въпроси, отнесени към фактор 1, принадлежат към послед-
ните три скали от двете версии на оригиналния Въпросник за родител-
ско приемане-отхвърляне: Враждебност/Агресия, Безразличие/Прене-
брегване и Неидентифицирано отхвърляне. Тези скали са разположени 
в единия край на биполярната дименсия „Топлота“ в теоретичния модел 
на Роунър и манифестират родителското поведение на отхвърляне на де-
тето. Затова фактор 1 може да бъде интерпретиран като отхвърляне от 
майката. Въпросите, отнесени към фактор 2, съставляват първата скала 
на въпросника – Топлота/Обич, разположена на противоположния край 
на дименсията „Топлота“,  и са израз на родителското поведение на при-
емане на детето. Този фактор може да бъде интерпретиран като приема-
не от майката.

Едно визуално свидетелство за двумерния характер на простран-
ството дава следващата графика на факторните тегла на айтемите.
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Фигура 3. Двумерно пространство на айтемите, версия за майката

На графиката се открояват отчетливо два клъстъра, формирани от 
айтемите съответно от първия и втория фактор. Клъстърите са напълно 
разграничени и добре обособени, разположени по протежение на две-
те перпендикулярни оси на пространството. Графиката онагледява ясно 
двуфакторната структура на версията за майката и е свидетелство за 
високата дискриминантна валидност на резултатите, защото айтемите 
имат сравнително високи тегла по съответните фактори, както и малък 
брой айтеми имат съпоставими тегла по двата фактора. Допълнително 
свидетелство за дискриминантната валидност на резултатите е изклю-
чително ниската корелация между факторните балове на изследваните 
лица по двата фактора (r = -0.04). Графиката на фиг. 4 е илюстрация на 
оценките на децата на възприетото поведение на приемане-отхвърляне 
от майката.
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Фигура 4. Двумерна конфигурация на изследваните лица 
по факторните им балове, версия за майката

Всяка точка в двумерното пространство, формирано от факторите 
„Отхвърляне от майката“ и „Приемане от майката“,  представя оценка-
та на отделно дете – участник в изследването, а нейните координати са 
факторните балове на съответното дете по двата фактора. И тъй като 
обекти на оценяване чрез тази версия на въпросника са майките, би било 
по-коректно да се каже, че графиката представя една обща картина на 
родителското им поведение, пречупено през възприятията на техните 
деца. Приетият двуфакторен модел описва майките като едновременно 
приемащи и отхвърлящи. Графиката показва, че майките демонстрират 
разнообразни поведения, в които се съчетават различни степени на при-
емане и/или отхвърляне на техните деца. Като цяло конфигурацията е 
центрирана в началото на координатната система и тъй като факторните 
балове са стандартизирани, това начало представя средните наблюдава-
ни балове по двата фактора.

Характерно за диаграмата на разсейване на фиг. 4 е, че субизвадка-
та на майките е по-малко хомогенна (с по-високо разсейване на оценки-
те, SD = 0.92) по отношение на първия фактор „Отхвърляне от майката“.  
В десния край на хоризонталната ос се забелязват ограничен брой екс-
тремни точки с високи положителни стойности, най-високата сред които 

 Scatterplot of Factor 2 factor scores against Factor 1 factor scores  
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е 2.78 (съответстваща на тестов бал 51 т. от максимален 60 т. и среден бал 
28.59 т. по тази субскала). Тази точка, без съмнение, описва майка със 
силно изразено отхвърлящо поведение. Трябва да се подчертае обаче, че 
относителният дял на майките с по-силно изразено отхвърлящо пове-
дение (с положителни стойности по хоризонталната ос), е сравнително 
малък. И обратно, относителният дял на майките с по-слабо изразено 
отхвърлящо поведение (с отрицателни стойности по хоризонталната ос), 
е много висок, без ясно изразени екстремни стойности. Субизвадката 
на майките е малко по-хомогенна (с по-слабо разсейване на оценките, 
SD = 0.85) по отношение на втория фактор „Приемане от майката“.  В 
долния край на вертикалната ос също се забелязват екстремни точки, 
най-крайната от които има стойност по този фактор -2.82 (съответства-
ща на тестов бал 16 т. от максимален 36 т. и среден бал от 29.83 т.), пред-
ставяща майка с много слабо изразено приемащо поведение. Подобно на 
първия фактор, относителният дял на майките с такъв тип поведение (с 
отрицателни стойности по втория фактор), е много малък, докато делът 
на приемащите майки (с положителни стойности по същия фактор) е 
много висок, без ясно изразени екстремни стойности.

Тези особености подсказват, че двумерното разпределение на фак-
торните балове е силно асиметрично. Най-голям е относителният дял на 
майките, получили отрицателни оценки по първия фактор „Отхвърляне 
от майката“ и положителни – по втория фактор „Приемане от майката“.  
Този дял възлиза на 33.07% от обема на субизвадката и е свидетелство, 
че децата възприемат майките си като по-слабо отхвърлящи и по-силно 
приемащи.

Факторна структура на версията за бащата
Анализът на данните от децата в предучилищна възраст, получени 

с версията на въпросника за бащата, беше проведен по същата методо-
логия, приложена върху данните от версията за майката. Този анализ 
доведе до почти идентични резултати, затова тук ще представим само 
по-важните от тях, като акцентираме върху по-съществените прилики и 
отлики.

При първоначалното незавъртяно факторно решение бяха извлече-
ни същият брой фактори (21), както при версията за майката. Кумулатив-
но те обясняват малко по-висок дял (58.51%) от цялата вариация на айте-
мите. Открояват се първите два основни фактора, които имат по-високи 
собствени стойности от тези при майката (съответно 4.66 и 2.62), които 
обясняват и по-големи дялове от цялата дисперсия (19.40% и 10.91%). 
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Фигура 5. Наблюдавани и симулирани собствени стойности 
на факторите, версия за бащата

Резултатите от графичния тест на Кетел, съчетан с паралелния ана-
лиз, графично представени на фиг. 5, аргументираха решението за прие-
мане на двуфакторен модел, който беше приет и за версията на майката.

Проверката за ортогоналност на факторите беше направена чрез 
факторизация на главните оси, по метода direct oblimin с нормализация 
на Кайзер и при delta = 0.00. Корелацията между двата фактора при вер-
сията за бащата е r = -0.20 и тя е малко по-висока от тази при версията за 
майката. Аналогично, при delta = -5.00 корелацията намалява до r = -0.12. 
Следователно, при версията на бащата се наблюдава същата слаба, отри-
цателна взаимовръзка между двата фактора, поради което ние приехме 
двуфакторния модел като обяснителна рамка и на данните от версията 
на Въпросника за родителско приемане-отхвърляне за бащата.

Ортогоналната ротация на факторите, извършена по метода varimax 
normalized, доведе до слаба промяна в съотношението между дяловете 
на цялата дисперсия, която обясняват завъртените фактори – съответно 
17.18% и 10.61%, като и двете стойности са по-високи от тези при вер-
сията за майката.

Факторната матрица на завъртяното решение на версията за баща-
та възпроизвежда почти дословно тази на версията за майката. Айтемите 
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се обособяват в същите два клъстъра и могат да бъдат идентифицирани 
като манифестиращи съответно отхвърляне от бащата (фактор 1) и прие-
мане от бащата (фактор 2). Има обаче и някои особености. Наблюдава се 
тенденция факторните тегла на айтемите по двата фактора да бъдат по-
контрастни, като теглата на айтемите по техния основен фактор са малко 
по-високи, отколкото при версията за майката. Само два айтема имат 
съпоставими факторни тегла по двата фактора с разлики, по-малки от 
0.20. Това са айтем 2 „Не ми обръща внимание“ с разлика 0.07 и айтем 8 
„Изглежда, не ме харесва“ с разлика 0.08. Тези айтеми, запазвайки посо-
ката на корелацията си с отделните фактори, която имат при версията за 
майката, тук променят абсолютните стойности на факторните си тегла, 
които стават по-големи по фактор 2, към който смислово не принадле-
жат. Факторните тегла на айтем 2 са 0.197 по фактор 1 и -0.265 по фактор 
2, а на айтем 8 са съответно 0.248 и -0.331.

Първоначалните конфигурации на факторите във версията за ба-
щата бяха определени въз основа на посочените по-горе критерии, а към 
всеки от факторите бяха отнесени същите айтеми, формиращи техните 
съответствия при версията за майката. Във фактор 1 бяха включени 15 
айтема с номера 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 и 23, а във 
фактор 2 – 9 айтема с номера 1, 3, 9, 12, 13, 17, 19, 22 и 24. Всички 
айтеми, отнесени към даден фактор, имат положителни факторни тегла 
по този фактор, а останалите айтеми имат преобладаващо отрицателни 
тегла или такива с положителна, но много ниска стойност. Айтеми 2 и 8 
имат факторно тегло по фактор 1, по-ниско от 0.30.

Можем да заключим, че данните от версията за бащата имат съща-
та ясна факторна структура, с висока конвергентна и дискриминантна 
валидност на резултатите. Още едно свидетелство за дискриминантната 
валидност на резултатите е ниската корелация между факторните балове 
(r = -0.04), която има същото равнище, както при версията за майката.

Надеждност на тестовите резултати от двете версии на въп-
росника

При анализа на надеждността на резултатите от двете версии на 
въпросника се ръководехме от две основни подбуди. Едната от тях бе да 
съхраним обема на въпросниците, за да бъдат възможни по-нататъшни 
сравнителни, включително и крос-културни изследвания на психомет-
ричните им качества. Доколкото Въпросникът за родителско приемане-
отхвърляне в ранното детство е сравнително нов и един от последните 
от серията инструменти, разработени в рамките на теорията за между-
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личностно приемане-отхвърляне, би било изключително полезно да се 
изследва неговото функциониране, включително на равнище айтеми. 
Втората подбуда бе да постигнем възможните максимални равнища на 
надеждност, използвайки и без това ограничения ресурс от айтеми, кон-
ституиращи всяка от двете версии.

Надеждността на двете версии на въпросника беше определена 
чрез анализиране на вътрешната консистентност на айтемите. В тези 
анализи бяха включени и айтемите със съпоставими факторни тегла по 
двата фактора (айтеми 2, 7 и 8 при версията за майката и 2 и 8 при вер-
сията за бащата). Надеждността на скалите в двете версии, определени 
въз основа на първоначалното разпределение на айтемите, е представена 
в следващата таблица 2.

Таблица 2. Скалови статистики на версиите за майката и за бащата

Скала Статистики Версия за
майката

Версия за
бащата

1. Отхвърляне от 
майката/ бащата

Брой на айтемите 15 15
α на Кронбах 0.83 0.84
Средна корелация 
между айтемите

0.25 0.26

2. Приемане от 
майката/ бащата

Брой на айтемите 9 9
α на Кронбах 0.70 0.75
Средна корелация 
между айтемите

0.20 0.25

Мерките за надеждност на скалата „Отхвърляне“ при двете версии 
на въпросника могат да бъдат определени като добри, а на скалата „При-
емане“ – като приемливи. Действително, всички стойности на коефици-
ента α на Кронбах са равни на или по-високи от приетото в психомет-
ричните изследвания прагово равнище от 0.70, препоръчано от Нунали 
(Nunnally, 1978). Средните корелации между айтемите също попадат в 
границите 0.20 – 0.40, посочвани в литературата като оптимални (Briggs 
& Cheek, 1986). Тъй като скалите са едномерни, тези резултати могат да 
се разглеждат като свидетелства за висока вътрешна консистентност на 
айтемите в отделните скали.

По-ниските стойности на α на Кронбах по скалата „Приемане“ без 
съмнение се дължат на по-малкия брой на айтемите в тях. Достатъчно 
е да съпоставим средната корелация между айтемите във версията на 
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бащата по тази скала (0.25) със стойностите на същите статистики по 
скалата „Отхвърляне“,  които са приблизително равни (0.25 и 0.26). Раз-
бира се, за по-ниската, гранична надеждност на тази скала при версията 
за майката (0.70) е отговорна и по-ниската средна корелация между ай-
темите в нея (0.20). Би било интересно да се отбележи, че всички айтеми 
в тази скала се характеризират с приблизително еднакви корелации със 
субтестовия бал и имат съответния принос за постигането на това ниво 
на надеждност.

Нека да хвърлим поглед и към „проблемните“ айтеми, идентифи-
цирани чрез факторните анализи. При версията на майката айтемите с 
номера 2, 7 и 8 имат съпоставими факторни тегла по двата фактора, а ай-
тем 7 има факторно тегло, по-ниско от 0.30. При версията на бащата ай-
темите с такива характеристики са 2 и 8 и същите айтеми имат факторни 
тегла, по-ниски от 0.30. При двете версии на въпросника съответните 
айтеми са част от скала 1 „Отхвърляне от майката/бащата“ и се харак-
теризират с относително по-ниски корелации със субтестовите балове в 
сравнение с останалите айтеми. Въпреки своите по-слаби психометрич-
ни характеристики, тези айтеми практически не влияят върху равнище-
то на α и не водят до намаляване на надеждността на скала 1 в двете 
версии на въпросника. Поради това смятаме, че първоначалната скалова 
структура на двете версии на въпросника, определена чрез факторния 
анализ, може да бъде съхранена и като финална структура. Съставът на 
двете скали във версиите за майката и бащата на въпросника е следният: 
скала „Отхвърляне от майката/бащата“ включва 15 айтема с номера 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 и 23. Скала „Приемане от майката/ 
бащата“ включва 9 айтема с номера 1, 3, 9, 12, 13, 17, 19, 22 и 24.

Норми за родителско отхвърляне и приемане
Нормите на Въпросника за оценка на родителското приемане-от-

хвърляне в ранна детска възраст за българската популация са опреде-
лени въз основа на суровия тестов бал по двете скали на въпросника, 
за всяка от неговите версии. За тази цел предварително бяха извършени 
серия от дисперсионни анализи за оценка на междугруповите различия 
при децата по социално-демографските признаци „пол“ и „възраст“,  при 
които зависими променливи са тестовите резултати от двете скали. По 
втората независима променлива децата бяха категоризирани в 4 групи, с 
равни възрастови интервали от 1 година, като долната граница на първия 
интервал бе фиксирана на 3.5 години, за да бъде обхванат най-малкият 
участник в изследването – дете на 3.58 години (43 месеца).
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Резултатите от направените анализи показват, че при нито една от 
версиите и скалите на въпросника не се наблюдават значими междугру-
пови различия по признака „пол“ или по взаимодействието му с призна-
ка „възраст“.  Поради това като групираща променлива при определяне-
то на нормите бе използвана само възрастта на децата.

Таблица 3. Вътрешногрупови норми за родителско приемане 
и отхвърляне

Възрастова 
група

(в години)

Версия за майката Версия за бащата
Скала

„Отхвърляне“
Скала

„Приемане“
Скала

„Отхвърляне“
Скала

„Приемане“

3.50 <=x<4.50

n = 87
M = 30.94
min. = 19
max. = 51
SD = 8.12

n = 90
M = 29.78
min. = 16
max. = 36
SD = 4.12

n = 80
M = 30.78
min. = 16
max. = 53
SD = 8.09

n = 81
M = 29.22
min. = 15
max. = 36
SD = 4.48

4.50 <=x<5.50

n = 97
M = 29.52
min. = 15
max. = 51
SD = 7.73

n = 101
M = 29.76
min. = 16
max. = 36
SD = 4.19

n = 95
M = 28.92
min. = 15
max. = 54
SD = 8.53

n = 97
M = 29.92
min. = 14
max. = 36
SD = 5.27

5.50 <=x<6.50

n = 33
M = 24.91
min. = 15
max. = 42
SD = 7.16

n = 33
M = 29.52
min. = 17
max. = 35
SD = 4.62

n = 33
M = 24.27
min. = 15
max. = 40
SD = 7.22

n = 33
M = 29.09
min. = 19
max. = 36
SD = 4.36

6.50 <=x<7.50

n = 26
M = 21.92
min. = 15
max. = 38
SD = 7.33

n = 26
M = 30.69
min. = 24
max. = 36
SD = 3.92

n = 26
M = 20.58
min. = 15
max. = 38
SD = 5.74

n = 26
M = 31.65
min. = 26
max. = 36
SD = 2.98

В таблица 3 като вътрешногрупови норми на родителското прие-
мане и отхвърляне са изведени средните стойности (M) и стандартните 
отклонения (SD) на тестовите балове на групите, формирани по соци-
ално-демографския признак „възраст“.  Тази информация е допълнена 
с още три статистики на субтестовите балове в рамките на всяка група 
– обемът на съответната субгрупа (n), както и минималният (min.) и мак-
сималният (max.) субтестов бал.
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ДИСКУСИЯ

Основният въпрос, който си поставихме в това изследване, е свър-
зан с психометричните характеристики на Въпросника за оценка на ро-
дителското приемане-отхвърляне в ранна детска възраст в процеса на 
неговата адаптация към българската социокултурна среда – определяне 
на скаловата структура на версиите за майката и бащата, надеждност-
та на (суб)скалите и нормите за целевата група от 4 – 7 годишни деца. 
Въпросникът е разработен в рамките на теорията за междуличностното 
приемане-отхвърляне на Роунър, в сърцевината на която стои концеп-
цията за наличието на универсална, крос-културна биполярна дименсия 
„Топлота“,  върху която се простира целият спектър от поведения на при-
емане или отхвърляне на детето от родителите. Поради специфичните 
особености на децата в предучилищна възраст, взаимоотношенията им с 
родителите се проучват въз основа на информацията, получена от роди-
телите, по-често от майката. Този подход се разглежда като едностранен 
и потенциално неточен, защото е слабо чувствителен към преживява-
нията на детето за начина, по който неговите родители се отнасят към 
него. Въпросникът за родителското приемане-отхвърляне в ранна детска 
възраст дава възможност за преодоляване на това ограничение чрез ди-
ректно оценяване на тези взаимоотношения през погледа на детето.

Концепцията за дименсията „Топлота“ и 4-скаловата структура на 
оригиналния въпросник, базирана основно на емпирични свидетелства, 
задават два възможни модела за структурата на българската му адапта-
ция. Резултатите от изследователския факторен анализ на данните от 
проведеното пилотно тестиране обаче дават основание да се приеме, че 
отговорите на българските деца в предучилищна възраст са обусловени 
от двумерна, ортогонална латентна структура. Тя е валидна за двете вер-
сии на въпросника – за оценка на поведението на майката и на бащата, 
чиито скалови структури са напълно идентични. Това е свидетелство, 
че децата в тази възрастова група оценяват родителското поведение на 
двамата родители недиференцирано, въз основа на един прост набор от 
мерки. Поради това първият и по-силен фактор, който се проявява в две-
те версии на въпросника и се манифестира чрез айтемите от трите ори-
гинални скали, изразяващи поведение на отхвърляне, може да бъде об-
общен като „Родителско отхвърляне“,  а вторият, по-слаб фактор, който 
се манифестира чрез айтемите от първата оригинална скала, изразяващи 
топлота и обич – като „Родителско приемане“.  Въпреки че резултатите 
от факторния анализ сочат, че първият фактор има по-голяма обясни-
телна сила, ние не разглеждаме това като автентично свидетелство, че в 
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оценката на децата поведението на отхвърляне на техните родители има 
по-голяма тежест. Възможно е този ефект да се дължи на почти двойно 
по-големия брой на айтемите във въпросника, манифестиращи този тип 
родителско поведение.

Дали получената двуфакторна структура е уникална за този въп-
росник, предназначен за деца в предучилищна възраст, или за българска-
та социокултурна среда, в която е проведено изследването?

Едно косвено отрицание на поставения въпрос намираме в пуб-
ликация на Роунър и Конойър, в която те представят резултатите от 
факторно-аналитични процедури на данни от Въпросника за оценка на 
родителско приемане-отхвърляне при деца в училищна възраст (Child 
parental acceptance-rejection questionnaire), събрани чрез проучване на 
осем социокултурни общности от различни точки на света – Египет, Ин-
дия, Корея, САЩ и др. (Rohner & Cournoyer, 1994). Изследванията са 
направени със стандартната форма на въпросника, която се състои от 
60 айтема, със същата 4-скалова структура, както и въпросника за ранна 
детска възраст. Като метод за факторизиране авторите използват анализ 
на главни компоненти с последваща неортогонална ротация. В резултат 
на направените анализи авторите извличат една и съща, устойчива дву-
факторна структура при всички социокултурни групи. Единият от фак-
торите е определен като „Приемане“,  който се формира предимно от 
айтеми от скалата Топлота/Обич, а другият – като „Отхвърляне“,  фор-
миран предимно от айтемите от другите три скали. Корелацията между 
двата фактора при всички социокултурни групи е отрицателна, слаба до 
умерено силна и варираща в доста широки граници от -0.13 до -0.51, 
със средна корелация между групите -0.38. Дисперсията, обяснена от 
първия фактор, като цяло е около 20% и е около 2 пъти повече от тази на 
втория фактор, който обяснява около 10% от дисперсията. Резултатите, 
получени от Роунър и Конойър, макар и чрез изследвания с въпросник за 
по-висока възрастова група, са косвено свидетелство, че двуфакторната 
структура с фактори на родителско отхвърляне и приемане не е уникал-
на за адаптирания от нас въпросник или за нашата социокултурна среда.

По-слабите психометрични показатели на няколко въпроса в двете 
скали, изведени през фазата на изследователския  факторен анализ, не 
накърняват оценките за надеждност на скалите в двете версии на въп-
росника. Тези оценки попадат в зоната на приемливост и са свидетел-
ство за високите измерителни качества на въпросника като инструмент 
за пряка оценка на родителското поведение от детето.

Извеждането на нормите за българската популация е направено въз 
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основа на суровия тестов бал, без допълнителна трансформация, което 
е традиция в нашата психометрична литература. Нормите са получени 
след предварителен междугрупов анализ за установяване на значими-
те диференциращи признаци. Като единствен диференциращ признак е 
идентифицирана възрастта на децата, която е използвана като групира-
ща променлива при определянето на нормите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целта на настоящата разработка е да представи българската стан-
дартизация на двете версии (за майката и за бащата) на Въпросника за 
оценка на родителско приемане-отхвърляне в ранна детска възраст (Early 
childhood parental acceptance-rejection questionnaire, ECPARQ), който е 
един от последните инструменти, разработени в рамките на теорията за 
междуличностното приемане-отхвърляне.

Направените психометрични анализи на структурата на латентно-
то пространство, което обуславя оценките на децата, дават основание 
като най-адекватен за двете версии да се приеме двуфакторният ортого-
нален модел. Този модел не се съгласува както с основната теоретична 
концепция за дименсията „Топлота“,  така и с емпирично установената 
четирифакторна структура на оригиналния въпросник. Той обаче нами-
ра потвърждение в резултатите от изследвания в различни социокултур-
ни среди с друг въпросник от същото семейство, предназначен за измер-
ване на същата универсална дименсия и със същата скалова структура.

Версиите на въпросника се характеризират с високи измерителни 
качества и представляват надеждни инструменти за оценка на родител-
ското поведение през погледа на децата. Представени са и нормите за 
българската популация.

Въпросникът за оценка на родителско приемане-отхвърляне в 
ранна детска възраст, със своите версии за двамата родители, е полез-
но попълнение на инструментариума за изследователи и специалисти, 
работещи с деца в предучилищна възраст. Би могло да се направи едно 
подходящо съчетание между този въпросник и самооценъчния Въпрос-
ник за оценка на родителското приемане-отхвърляне, предназначен за 
самите родители5. По този начин психолозите биха имали възможността 
да съпоставят информацията за усещането за приемане и/или отхвърля-
не както от страна на децата, така и от страна на техните родители.

5 Авторите работят и по стандартизацията на този инструмент за България.
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ТОРМОЗЪТ В ИНТЕРНЕТ 
И ЧУВСТВОТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ

Мария Чубриева1

Настоящият труд разглежда темата за тормоза в интернет прос-
транството (кибертормоза) и го представя като комплексен феномен, имащ 
своите сходства, но и различия с тормоза в традиционните му форми. Издига 
се хипотезата, че този феномен има връзка и се отразява върху чувството за 
благополучие на индивида. Въпреки редица методологически предизвикател-
ства, бе проведено онлайн изследване с цел проверка на тази хипотеза. Съ-
браната извадката се състои от 188 души на възраст между 18 и 61 години 
(M=30,6; SD=10,7) от различни краища на страната. От тях 22,3% пред-
ставители на мъжкия (N=43) и 77,7% на женслия пол (N=147). Подобно на 
световните тенденции, голяма част от изследваните лица (87%) потвърж-
дават социалните виртуални мрежи (напр. Facebook) като основна актив-
ност по време на пребиваването си в интернет. Събраните емпирични данни 
показват, че 47,3% от участниците не са се сблъсквали или са се сблъсквали в 
малка степен с феномена кибертормоз. 52,7% от лицата са били тормозени 
в интернет пространството. Резултатите се отнасят към последния един 
месец. При групата на участниците с никакъв или почти никакъв сблъсък с 
кибертормоз се отчитат значително по-ниски стойности (M=15,8; SD=4,1) 
на изживяването на негативни емоции като част от субективното благопо-
лучие в сравнение с изследваните лица, биващи тормозени във виртуалното 
пространство (M=17,9; SD=4,6; F=0,48, t=-2,191, df=77, p≤0,5). Оттук може 
да се направи заключението, че сблъскването с кибертормоз намалява усеща-
нето за субективно благополучие. Когато обаче човек не е тормозен в интер-
нет пространството, това не означава автоматично, че нивата на субек-
тивно благополучие се покачват (изживяване на повече позитивни емоции).

The current study adresses the topic cyberbullying or bullying via the internet. 
The cyberbullying is a complex phenomenon, which has some similarities, but also 
some differences, compared to the bullying in it‘s tradicional forms. We hypothe-
size, that cyberbullying and the well-being are connected. Although there were some 
methodological challanges, we conducted an online-study to verify our hypothesis. 
The sample consists of 188 Bulgarian adults (aged 18 to 61; M=30,6, SD=10,7) 
from different parts of the country. The percentage of female Bulgarians in the sam-
ple is 77,7% (n=145), which is larger than the male group (22,3%; n=43). The 
results show, that the major part of the participants (87%) spend their online-time 
in social networks like Facebook. This tendency can be observed not only among 

1 Мария Чубриева, Start: Praxis für Psychotherapie und Coaching, Berlin, Germany
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Bulgarians, but also worldwide. Regarding experiencing of cyberbullying there are 
two groups: 47,3% of our respondents report very little or no cyberbullying in the 
past month at all; 52,7%, on the other hand, report being harrasset in the cyber-
space. The fi rst group experiences less negative emotions as a part of the subjective 
well-being (M=15,8; SD=4,1) compared to the second group (M=17,9; SD=4,6; 
F=0,48, t=-2,191, df=77, p≤0,5). Therefore can be assumed, that experiencing cy-
berbullying lowers the levels of subjective well-being. However, if a person has not 
been harrassed via the internet, this does not automaticly imply, that the levels of 
subjective well-being will increase (experiencing more positive emotions). 

Световната здравна организация (WHO) дефинира понятието 
„здраве“ като „състояние на пълно телесно, духовно и социално благо-
получие, а не само липса на болест“ (WHO, 1997). От това определение 
следва да се направи извода, че здравето и благополучието са два не-
разривно свързани конструкта. Също така не е изненадващо, че темата 
за благополучието с неговата многоаспектност занимава психолозите 
както в теоретичен, така и в емпиричен план. Като цяло в научната ли-
тература се прави разграничение между социалното благополучие (СБ) 
и психичното благополучие (ПБ) като и в двата случая става въпрос за 
мултидименсионални конструкти. 

За СБ започва да се говори в края на 50-те години на миналия век, 
когато измерването на стандарта и продължителността на живот са във 
фокуса на много изследователи (напр. Land, 1975). Diener е водещият 
автор, занимаващ се както с теоретичните аспекти на СБ, така и с наба-
вянето на емпирични данни с цел потвърждаване на теорията. Той гово-
ри за няколко основни компонента на СБ: Задоволство от живота като 
цяло, Задоволство от различни области на ежедневието, като например 
работна среда, както и Позитивен и Негативен афект (Diener, 2000). Под 
СБ Diener разбира субективната оценка на всеки индивид относно него-
вия живот, както и отношението между позитивните и негативни афек-
ти, предизвиквани от тази оценка. Тоест, СБ носи в себе си субектив-
ното възприятие и субективната оценка на отделния човек. Обективни 
фактори като например здравословното състояние на индивида не са от 
значение. Те не могат да ни дадат информация за това колко щастлив е 
човек (Lischetzke & Eid, 2005). Oт значение са очакванията и досегаш-
ният опит на индивида по отношение на собственото му здравословно 
състояние. 

И докато парадигмата на СБ определя Благополучието като общо 
задоволство от живота и щастие, то представителите на другата пара-
дигма – тази на Психичното Благополучие (ПБ) – операционализират 
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Благополучието, оповавайки се на човешкото развитие и разтеж, както 
и на екзистенциалните задачи в живота на всеки индивид (Keyes, Ryff & 
Shmotkin, 2002). Концептът за ПБ започва да се развива през 80-те годи-
ни на миналия век, като изследователката от Университета на Уисконсин 
Carol Ryff систематизира в единен модел шестте основни дименсии на 
ПБ (Ryff & Keyes, 1955, стр. 727): Самоприемане, Позитивна връзка с 
другите, Автономия, Контрол над света около нас, Цели в живота, Лич-
но развитие.

СБ и ПБ са две различни разбирания за това, що е Благополучие. 
Въпреки това и двете парадигми се занимават с факторите, допринася-
щи за позитивното функциониране на човешката психика и в този сми-
съл двата конструкта корелират позитивно един с друг. Въпреки това 
концепциите са независими една от друга: Парадигмата на ПБ се фо-
кусира върху екзистенциалните аспекти, а СБ – върху баланса между 
позитивните и негативните афекти по отношение на задоволството от 
живота (Keyes et al., 2002). 

Трябва да се каже, че СБ и ПБ са два много добре изследвани кон-
структа в областта на психологията. За връзката между Благополучието 
и респективно психичното здраве и един друг все по-разпространяващ 
се феномен в съвременния свят– този на кибертормоза – обаче все още 
почти няма събрани емпирични данни. Самият феномен на тормоз в 
интернет пространството едва в последното десетилетие започва да се 
операционализира и изследва. Още през 2010 г. швейцарско предаване 
„10 от 10“ обръща внимание на сериозните ефекти от все по-разпростра-
няващия се кибертормоз. Оттогава досега медиите отразяват предимно 
екстремните случаи, когато случващото се във виртуалния свят води до 
отнемане на човешки живот (напр. самоубийствата на канадската уче-
ничка Анна Тод и на трима ученици от Велокобритания през 2012 г., 
списание Stuttgarter Nachrichten). Въпреки актуалността на проблема, 
изследването и изобщо разбирането на феномена „кибертормоз“ и него-
вите последствия върху психиката все още са в началната си фаза. 

Въпреки че досега няма единна дефиниция за кибертормоза, при-
ета в научните среди, негова основна отличителна характеристика е, 
че той се осъществява във виртуалното пространство (т.е. в интернет 
и присъщите му информационни и телекомуникационни структури). 
Много автори обръщат внимание на характеристиките и дефинициите 
на тормоза лице-в-лице, за да операционализират кибертормоза. Тези 
характеристики са: умишленост на действията, повтарящ се характер 
на действията, дисбаланс на силите между позициите на тормозещия 
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и тормозения, като последните винаги са в неизгодно положение (напр. 
Hinduja & Patchin, 2009, стр. 5; Smith et al., 2008, стр. 323; Riebel, 2008, 
стр. 510). Изследователите подчертават използването на информацион-
ните технологии като медиатор като единствен отличителен белег на ки-
бертормоза. 

От друга страна, много автори обръщат внимание на разликите 
между тормоза в класическия смисъл и кибертормоза. Menesini и No-
centini смятат, че е трудно на кибертормоза да се припише характерис-
тиката на враждебна умисъл, тъй като притежава индиректен характер 
(Мenesini & Nocentini 2009, стр. 230). В този смисъл те разглеждат ки-
бертормоза като качествено различен феномен. Освен това няма единно 
мнение по отношение на другите две неотменими за традиционния тор-
моз характеристики, а имено: дисбаланс в позициите на агресор и жерт-
ва и продължителност във времето на акта на тормоз. Тези два белега 
на класическия тормоз могат да варират, когато се отнасят до кибертор-
моза. Въпросът за дисбаланса на силите в интернет пространството не 
е толкова лесен за операционализиране. Хиндуджа и Патчин пишат по 
този повод следното: „... типът сила, използван в киберпространство-
то, е аморфичен и често дифузен. Докато при традиционния тормоз 
тя може да е физическа (телосложение) или социална (популярност), 
онлайн силата може да се позовава единствено по отношение на при-
тежанието на определен вид съдържание (информация, снимки или ви-
деа), които могат да се използват за нанасяне на вреда“2 (Hinduja & 
Patchin, 2009, стр. 18). Други автори приемат, че дисбалансът в силите 
на тормозещия и тормозения се изразява и дължи най-вече на аноним-
ността (Winter & Leneway, 2008, стр. 1). Много често актът на тормоз в 
интернет пространството се свързва с прикриване на идентичността на 
извършителя. Типичен пример за подобна анонимност е създаването на 
„втори“ профил в някоя социална виртуална мрежа, от който жертвата 
бива тормозена. Скрит зад анонимността, извършителят е в позицията 
на сила. 

Третият критерии, който е налице при традиционните форми на 
тормоз и трябва да бъде разискан и по отношение на кибертормоза, е 
повторяемостта на нападките. В интернет пространството не само броят 

2 Свободен превод от английски: “... the type of power being exerted in cyberspace is 
somewhat amorphous and often shifting. While power in traditional bullying might be physi-
cal (stature) or social (wit or popularity), online power may simply stem from profi ciency 
with or the knowledge or possession of some content (information, pictures, or video) that 
can be used to infl ict harm.“ (Hinduja & Patchin, 2009, стр. 18).
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на повторенията е важен, но и доколко актът на тормоз е виден (напр. 
еднократно качване на компрометираща снимка или видео в WhatsApp-
група). Освен това повторяемостта, която при класическите форми на 
тормоз е от един вършител или група, във виртуалното пространство 
може да се подеме незабелязано и от други хора. В този смисъл атаките 
може да са повтарящи се без иницииралият ги човек да продължава да 
бъде замесен (Slonje & Smith 2010, стр. 250; Dooley et al. 2009, стр.183; 
Hinduja & Patchin 2009, стр. 18). 

До този момент в специализираната научна литература (Fawzi 
2009; Hinduja & Patchin 2009; Kowalski, Limber & Agatston 2008; Riebel 
2008; Robertz 2010; Willard 2004, 2005) са диференцирани следните фор-
ми на кибертормоз:

•  Кибертормоз (cyber-harassment) – действия от страна на отделен 
индивид или група, които се възприемат от жертвата като вредя-
щи и дразнещи;

•  Сексуален кибертормоз (sexual cyber-harassment) – това е вид 
тормоз, фокусиращ се върху пола на жертвата. Като сексуален 
тормоз могат да се определят сексистки изказвания, засрамващи 
действия или сексуални намеци, изказвания със скрит или явен 
подтекст, изпращане на снимки или видеа със сексуално съдър-
жание, както и нежелани опити за сближаване;

•  Уронване на имиджа – умишлено се разпространяват в интернет 
пространството информации за жертвата (напр. чрез електрон-
на поща, SMS, чат, в социална мрежа), представящи я в негатив-
на светлина и уронващи имиджа ѝ;

•  Предателство (outing) – лична и интимна информация за жерт-
вата, споделена в атмосфера на доверие, се публикува в интер-
нет. Предателството и уронването на имиджа като форми на ки-
бертормоза са изключително сходни. Единствената разлика е, че 
при предателството информацията произлиза директно от жерт-
вата. Пример за предателство е препращане на имейл, написан 
от жертвата на трето лице, без нейното съгласие;

•  Маскиране (impersonalisation) – представяне за някой друг в ин-
тернет пространството с цел увреждане на имидж;

•  Изхвърляне (exclusion) – изхвърляне от интернет група или фо-
рум;

•  Happy slapping3 – заснемане (снимки или видеоматериал) на 
ситуации, в които върху жертвата се упражнява физическо или 

3 Happy slapping – буквален превод от английски: приятелско напляскване.
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вербално насилие и постването на материала в интернет. Въп-
реки на пръв поглед названието да е безобидно, съществуват 
случаи, при които жертвата изпада в безсъзнание или бива изна-
силена (Robertz, 2010, стр. 75). Двамата изследователи Стефген 
и Кьониг (Steffgen & König, 2001, стр. 1) определят този вид 
тормоз като връзка между кибертормоза и традиционните фор-
ми на тормоз;

•  Застрашаване чрез трето лице (cyberbullying by proxy; Aftab, 
2000) – информация за жертвата се предоставя на трето лице 
или от група хора, които представляват потенциална заплаха за 
жертвата (Robertz, 2010, стр. 75);

•  Kибершпиониране (cyber-stalking) – тайно шпиониране и пре-
следване на жертвата по електронен път (Finn und Banach 2000, 
стр. 789; Kowalski, Limber & Agatston 2008, стр. 50).

По отношение на последствията от кибертормоза върху психика-
та трябва да се направи разграничение между непосредствените и тези, 
разгръщащи се във времето. Според едно изследване4 на немската Асо-
циация срещу кибертормоз (Bündnis gegen Cybermobbing) от 2013 г. 43% 
от изследваните лица реагират ядосано при непосредствен сблъсък с 
феномена на тормоз в интернет пространството. Други 36% се чувстват 
уплашени. Тези интензивни чувства могат да имат кратък ефект и да 
отминат бързо, но доста често оставят емоционални следи и занапред 
(Süss & Hipeli, 2012, стр. 9). Kowalski пише: „... за тези, които са се 
сблъсквали с него (кибертормоза), спомените, също както и при тради-
ционните форми на тормоз, могат да те съпътстват в продължение 
на целия ти живот...“5 (Kowalski et al., 2012, стр. 1. Редица автори оти-
ват и по-далеч в твърденията, че последствията от кибертормоза (поради 
неговите специфични характеристики) са дори още по-сериозни от тези 
на традиционните форми на тормоз (напр. Li, 2007).

Идентифицирането на каузална връзка между кибертормоза и 
благополучието, а оттук и психичното здраве на човек е изключително 
трудно от изследователска гледна точка. Една от причините за това е 
липсата на валидни изследователски инструменти, с чиято помощ може 
да се задълбочат познанията за феномена на кибертормоз и последвст-
вията му върху психиката. Настоящото изследване прилага един ново-
разработен въпросник, свързан с тормоза в интернет пространството, и 
4 http://www.raonline.ch/pages/edu/it/eduit_cyberG1302.html
5 Свободен превод от англисйки език: “. .. for those who are and who have experienced it, 
the memories, like those of tradicional bullying, can last a lifetime...“. 
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си поставя за цел да изследва връзката между този феномен и чувството 
за благополучие. В рамките на дискусията ще бъдат разискани предста-
вените резултати, както и заслугите и методологичните ограничения на 
изследването. Също така ще се очертаят перспективи за надграждане и 
задълбаване на темата. 

ИНСТРУМЕНТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Въпросник за изследване на кибертормоза
Чрез едно пилотно изследване във формата на полуструктурира-

но интервю, проведено през Май 2016 г. (N=30), бе събрана качестве-
на информация относно използването на интернет и преживяването на 
различните форми на кибертормоз. Събраните качествени данни бяха 
сортирани в категории. За по-нататъшното им обработване и анализ бе 
използвана програмата IBM SPSS Statistics. 

На базата на получените категории и резултати бе разработен въп-
росник с 23 айтема. Десет от тях събират информация за честотата на 
използване на интернет и в частност на социалните виртуални мрежи, 
както и за устройствата и активностите в интернет пространството. Дру-
ги 10 айтема се отнасят към сблъскването с феномена кибертормоз в раз-
личните му форми (напр. Шпиониране в интернет, Изключване от група, 
Обиждане или Нагрубяване). Изследваните лица са помолени да посочат 
дали са изживели всяка от посочените подкатегории с помощта на пет-
степенна скала от Ликъртов тип („Нито веднъж“ до „Повече от веднъж 
седмично“). Други два въпроса са отворени с цел да се даде възможност 
на изследваните лица да назоват допълнителни ситуации, които те биха 
отпределили като кибертормоз или опишат своята реакция в подобни 
моменти. Последният айтем изследва дали самите изследвани лица са 
влизали в ролята на тормозещ другите в интернет пространството. С цел 
актуалност на оценката всички въпроси от съставения инструмент се 
отнасят за изживяванията от последния един месец. 

Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale
Скала на Уаруик-Единбург за психичното благополучие (Warwick-

Edinburgh Mental Wellbeing Scale, WEMW-Скала) е инструмент, разра-
ботен от шотландската Националната агенция за промоция на здравето 
и здравно образование (NHS Health Scotland) през 2005 г. При създава-
нето на скалата са взети под внимание различни аспекти на чувството 
за благополучие: автономност (напр. „Сам/а вземам решения“), лично 
израстване (напр. „Интересувам се от нови неща“), цел (напр. „Имам 
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ясни мисли и цели“), позитивна връзка с другите (напр. „Чувствам бли-
зост и привързаност с другите“), самоприемане (напр. „Доволен/на съм 
от себе си“). 

Инструментът се състои от 14 айтема. Всяко твърдение се оценява 
с помощта на четиристепенна Ликъртова скала („Въобще не“,  „В малка 
степен“,  „В голяма степен“,  „Определено да“). Най-ниският възможен 
резултат е 14 точки, а най-високият – 56 точки. Показвайки добра съ-
държателна валидност и консистентост на айтемите (Cronbach‘s alpha 
= 0,91), инструментът е валидиран в Англия и Шотландия (Tennant, R. 
еt al., 2007). Надеждността на скалата също е потвърдена (0,83). За из-
ползваната в настоящото изследване WEMW-Скала коефициентът на 
вътрешна консистентност възлиза на α=0,86, която стойност се интер-
претира като много добра. След 2007 инструментът е бил преведен на 
над 15 езика и валидиран и за други държави като Китай, Италия и Бра-
зилия, като добрите психометрични показатели надеждност и валидност 
се запазват. 

Scale of positive and negative Experience (SPANE)
Скалата за позитивните и негативните изживявания (SPANE) е кон-

струирана за оценка на субективното благополучие (Diener et al., 2010). 
Според емпиричните изследвания на Bradburn (1969) позитивните и не-
гативните емоции корелират различно с променливи като тревожност 
или социална активност. На базата на това откритие Diener и неговата 
работна група приемат, че позитивните и негативните емоции са два не-
зависими афективни компонента на субективното благополучие (Diener 
& Emmons, 1985). Трябва да се каже, че независимостта на позитивните 
и негативните емоции като два отделни фактора се потвърждава емпи-
рично от множество изследвания, както заключава Schimmack (2008) в 
един метаанализ на данни от тази област. Въпреки това двата фактора 
не са изцяло независими един от друг (r=0,001), тъй като позитивните и 
негативните афекти често възникват паралелно и по едно и също време. 

В парадигмата на Diener позитивните и негативните емоции се 
приемат като два различни компонента на субективното благополучие. 
В тази връзка Скалата за позитивните и негативните изживявания (SPA-
NE) се състои от 12 айтема, като шест от тях отразяват положителни 
емоции (SPANE-P, напр. Позитивен, Жизнерадостен), а останалите – от-
рицателни емоции (SPANE-N, напр. Ядосан, Уплашен). Както за шестте 
позитивни, така и за негативните емоции три от айтемите са с по-ди-
фузно и всеобхватно съдържание (напр. Позитивен, Негативен), а оста-
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налите три са по-конкретни (напр. Жизнерадостен, Тъжен). Всяка една 
от емоциите бива оценявана на базата на петстепенна Ликъртова скала 
(„Никога или много рядко“,  „Рядко“,  „Понякога“,  „Често“,  „Много 
често или винаги“). По-този начин минималният брой точки както за 
SPANE-P, така и за SPANE-N е 6, а максималният 30. 

Освен вече споменатото разделение на положителни и отрицател-
ни емоции, инструментът дава информация относно баланса на афекта 
(SPANE-B). Сумата, събрана от айтемите за негативните емоции (SPA-
NE-N), се изважда от тази на позитивните (SPANE-P). Резултатът може 
да варира от -24 (възможно най-много и интензивно изживявани нега-
тивни емоции) до 24 (възможно най-много и интензивно изживявани 
позитивни емоции). 

По отношение на психометричните характеристики изследвания 
от различни страни показват, че SPANE има добра вътрешна консистент-
ност (Cronbach‘s alpha) между 0,81 и 0,90 и валидност. За настоящото 
изследване тези стойности варират между α=0,76 (SPANE-N) и α=0,84 
(SPANE-P), което потвърждава добрата вътрешна консистентност на 
скалите. Експлораторният факторен анализ показва, че разделението на 
факторите SPANE-P и SPANE-N е основателно. Освен това се потвърж-
дава твърдението на Diener, че позитивните и негативните емоции са 
относително независими един от друг фактори. 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА:
През февруари 2017 г. бе активиран линк към онлайн въпросник, 

съдържащ гореизброените скали, както и демографска част, съсътояща 
се от седем айтема. Линкът бе разпространен във онлайн форуми и со-
циални мрежи и бе активен 30 дни. 

Събраната извадката се състои от 188 души на възраст между 18 
и 61 години (M=30,6; SD=10,7). От тях 22,3% представители на мъжкия 
(N=43) и 77,7% на женслия пол (N=147). Най-голям процент от изслед-
ваните лица живеят в София (55%), други 42% – в голям град, и най-
малка част – на село (3%). 69% от изследваните лица определят своя 
икономически статус като „нормален“,  11% като „много добър“,  17% 
описват, че са в затруднено положение, а 4% отбелязват икономическото 
си положение като „много трудно“.  

За проверка на изложените по-горе хипотези се предвиждат след-
ните статистически анализи, които ще се извършат с помощта на про-
грамата SPSS v.20 за операционна система Windows 10.
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Кибертормоз:
Десетте айтема, отразяващи различните форми на кибертормоз, 

бяха сумирани. Минималният възможен резултат след сумирането е 10 
(изследваното лице не се е сблъсквало с нито една от формите на ки-
бертормоз през изминалия месец) до 50 (всяка една от формите е била 
изживявана многократно). В рамките на настоящото изследване мини-
малната стойност възлиза на 10, а максималната 43 (M=13,1; SD=4,4). 

Графика 1. Процентно разпределение на сблъскването 
с феномена кибертормоз

От Графика 1. се вижда, че разпределението не е симетрично, а с 
изтеглено вдясно рамо. За целите на настоящото изследване и на базата 
на гореописаното разпределение бяха сформирани две групи: лица с ни-
какъв или почти никакъв сблъсък с кибертормоза (47,3%); лица, сблъск-
вали се с феномена (52,7%). Това разделение позволява сравнението на 
лицата, сблъскващи се често с феномена, и лицата с малък личен опит в 
тази сфера. 

По отношение на кибертормоза изследваните лица бяха запита-
ни колко често през последните 3 месеца са били жертва на някоя от 
следните ситуации в интернет пространството: нагрубяване, обижда-
не, заплаха, разпространяване на неверни слухове, кражба на идентич-
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ност, уронване на имиджа, изхвърляне (exclusion), кавга, шпиониране 
или сексуален тормоз. При получените резултати прави впечатление, че 
шпионирането в интернет е един от най-разпространените видове ки-
бертормоз заедно с кавгите в интернет: при 38% от изследваните лица. 
Нагрубяването и обиждането остават на второ и трето място с 35,5% и 
20%, следвани от разпространяването на слухове (19%) и изхвърлянето 
от групи или чатове (17%). При някои от видовете кибертормоз се наблю-
дават полови различия. Жените много по-често са жертва на сексуален 
тормоз в интернет пространството от мъжете (p≤0,001, t=-2,09; df=167). 
Представителите на мъжкия пол пък много по-често биват обиждани 
(p≤0,01; t=1,709; df=168). 

Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale
За настоящата извадка (N=188) най-ниският събран сборен резул-

тат е 23 точки, а най-високият 55 (от максимум 56). Средната стойност 
M=40,3, а стандартното отклонение SD=6,6. На базата на тези стойнос-
ти изследваните лица са разделени в три групи: със сборен резултат от 
WEMWS по-малък от 32 (ниско чувство за благополучие), с резултат 
между 32 и 46 (нормално ниво на чувството за благополучие) и от 47 
нагоре (високи нива на чувството за благополучие).

Scale of positive and negative Experience (SPANE)
Трите скали бяха съставени, като дескриптивните статистики по-

казаха следните стойности: SPANE-P (минимум 11, максимум 30; M=21, 
SD=3,4), SPANE-N (минимум 8, максимум 29; M=16,6, SD=4,6) и SPA-
NE-B (минимум -22, максимум 15; M=-4,4, SD=7,9). При последната 
скала, отразяваща баланса между позитивните и негативните емоции, 
се наблюдава тенденцията, негативните емоции да преобладават. 76% от 
изследваните лица имат негативен или нулев баланс. Въпреки че теоре-
тично максималната стойност по скалата SPANE-B може да достигне 24, 
в рамките на настоящото изследване тя достига едва 15, докато негатив-
ните стойности стигат до -22 (от възможен минимум -24). 

Връзката между чувството за благополучие и кибертормоза
По отношение на връзката между кибертормоза и чувството за бла-

гополучие бе направен T-Test с цел сравнението на групата на изследва-
ните лица с никакъв или почти никакъв сблъсък с тормоза в интернет 
пространството (група 1) и тази на лицата, сблъскващи се с феномена 
често или много често (група 2). Резултатите показаха статистически 
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значима разлика между двете независими групи единствено във връзка с 
изживяването на негативни емоции като част от чувството за субективно 
благополучие (група 1: M=15,8; SD=4,1 срещу група 2: M=17,9; SD=4,6; 
F=0,48, t=-2,191, df=77, p≤0,5). Тази разлика между групите се обуславя 
особено по отношение на сблъскването с подформата дразнене и спор 
в интернет (група 1: M=15,8; SD=4,5 срещу група 2: M=17,8; SD=4,5; 
F=0,26, t=-2,151, df=84, p≤0,5). 

ДИСКУСИЯ

Настоящият труд разглежда тормоза в интернет пространството 
и го представя като комплексен феномен, имащ своите сходства, но и 
различия с тормоза в традиционните му форми. Невъзможността сним-
ки или коментари да бъдат премахнати от виртуалното пространство, 
огром ната публичност и присъствието на кибертормоза дори когато чо-
век е у дома са само няколко от характеристиките, качествено отличава-
щи го от класическите видове тормоз. Издига се хипотезата, че същите 
тези характеристики и качества на феномена кибертормоз имат връзка и 
се отразяват върху чувството за благополучие, а оттам и евентуално вър-
ху психичното здраве на човек. Подобно на световните тенденции, ин-
тернет бива използван многократно всеки ден, като прекараното време 
в социалните виртуални мрежи е най-голямо6. По данни на Уошингтън 
поуст именно социалните мрежи и най-вече Facebook са мястото, където 
най-често потребителите се сблъскват с тормоз във виртуалното прос-
транство. Въпреки че тези данни са извлечени на базата на проучвания 
сред подрастващите, те са валидни и за изследваните лица от настояща-
та извадка, 87% от които прекарват голяма част от времето в интернет 
именно във Facebook.

По отношение честотата на сблъскване с феномена кибертормоз се 
наблюдават няколко интересни междуполови различия. Най-драстична-
та разлика е в сблъскването със сексуалния кибертормоз. 16% от пред-
ставителите на женския пол и 3% от тези на мъжкия пол посочват, че са 
били жертва на сексуален тормоз във виртуалното пространство. Съот-
ношението на броя мъже и жени отговаря на тенденцията, която редица 
изследвания във връзка със сексуалния тормоз на работното място из-
тъкват7. Въпреки това трябва да се каже, че е вероятно мъжете и жените 
да имат различно разбиране за това какво точно е сексуален тормоз (във 
или извън интернет пространството) (Rotundo, M. еt al. 2001). Например 
6 http://www.internetlivestats.com/
7 http://www.aware.org.sg/training/wsh-site/14-statistics/
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шегите със сексуален подтекст могат се възприемат от представителите 
на женския пол като обидни, докато мъжете да не ги свързват с негатив-
но преживяване и да не се чувстват лично засегнати. Освен това темата 
за сексуалния тормоз спрямо жени се обсъжда много по-често в медии-
те, което прави говоренето за нея много по-приемливо в социално отно-
шение. Сексуалният тормоз спрямо представителите на мъжкия пол все 
още е табуизирана тема. Чувството на срам сред мъжете, станали жертва 
на този тип тормоз във виртуалното пространство, може да ги възпира 
да споделят тези негативни преживявания. Това са възможни хипотези, 
които могат да обяснят ниския процент мъже-жертви на сексуален ки-
бертормоз и голямата междуполова разлика в това отношение. 

По отношение на връзката между кибертормоза и чувството за бла-
гополучие резултатите бяха до определена степен изненадващи. При об-
работката на данните не бе установена негативна корелация между двата 
конструкта, както се допускаше в първоначалните хипотези. Това може 
да се дължи на недостатъчния брой изследвани лица (въпреки че 188 он-
лайн въпросника бяха предадени, не всички участници бяха попълнили 
всички айтеми по скалите Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale и 
Scale of positive and negative Experience). 

Въпреки това се открои една интересна статистически значи-
ма тенденция. При групата на участниците с никакъв или почти ника-
къв сблъсък с кибертормоз се отчитат значително по-ниски стойности 
(M=15,8; SD=4,1) на изживяването на негативни емоции като част от 
субективното благополучие в сравнение с изследваните лица, биващи 
тормозени във виртуалното пространство (M=17,9; SD=4,6; F=0,48, 
t=-2,191, df=77, p≤0,5). Тази тенденция е особено ясно изразена по от-
ношение на една от подформите на кибертормоза, а именно споровете и 
кавгите в интернет. По отношение изживяването на положителни емо-
ции нямаме подобна разлика между групите. Оттук може да се направи 
заключението, че сблъскването с кибертормоз намалява усещането за 
субективно благополучие. Когато обаче човек не е тормозен в интернет 
пространството, това не означава автоматично, че нивата на субективно 
благополучие се покачват. В интерпретацията на резултатите може да се 
отиде и една стъпка по-далеч като наблюдаваната тенденция се отнесе 
към психичното здраве на индивида: сблъскването с феномена кибер-
тормоз има дестабилизираща функция, но от друга страна, липсата му в 
ежедневието не означава автоматично стабилно и благоприятно психич-
но функциониране. 

В заключение трябва да се каже, че изследването на връзката меж-
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ду кибертормоза и чувството за благополучие представлява голямо пре-
дизвикателство особено от гледна точка на инструментариум и методо-
логия. На базата на едно качествено пилотно изследване бе разработен 
специално с тази цел въпросник, изследващ тормоза в интернет и него-
вите подкатегории. По отношение на субективното и психично благопо-
лучие съществуват редица инструменти, тъй като тези два конструкта 
не са новост в областта на психологията. Въпреки това изследването 
на връзката кибертормоз и чувство за благополучие остава трудна, тъй 
като, чисто интуитивно, можем да предполагаме наличието на голям 
брой модераторни променливи (напр. Импулсивност, Агресивност, Тре-
вожност, Оптимизъм/Песимизъм), които да влияят върху евентуалната 
връзка. Освен това кибертормозът трябва да се изследва в съотношение 
с тормоза в класическия смисъл на думата, тъй като често двата фено-
мена вървят ръка за ръка. И въпреки горепосочените предизвикателства, 
не всички от които са неутрализирани в представеното изследване, на-
стоящият труд има и своите силни страни – съставянето и прилагането 
на Въпросник за кибертормоза на български език и в рамките на българ-
ска извадка; фокусиране на изследователското внимание не само върху 
сблъсъка с феномена кибертормоз сред подрастващите, но и сред пъл-
нолетното население; първи стъпки в проучването на връзката между 
тормоза в интернет и чувството за благополучие, а оттук и психичното 
здраве на индивида. 
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Българският и ромският етнос съжителстват на една и съща тери-
тория от векове (Томова, 2008). Границите им обаче, както е обичайно 
при контакт между големи групи, не са напълно непропускливи и през 
годините са се създавали двойки и семейства от смесен тип. От особен 
интерес за социалната и етно-психологията е да може да описва как-
то спецификата на такива връзки, така и отношението на околните, по-
конкретно на представителите на двата включени етноса, към тях. По 
тази причина от изключителна важност е да разполагаме с надеждни и 
валидни инструменти за описване и измерване на психологическите им 
нагласи по тази тема. В настоящата статия е представено разработването 
на въпросник, чиято цел е нагласите на българи и роми към смесените 
бракове между двата етноса да бъдат надеждно и точно измерени. Из-
следвани са представители на български и ромски етнос. Първоначално 
айтемите са формулирани по класическия модел за описание на нагла-
сите (афективен, когнитивен и поведенчески компонент). След факторен 
анализ се обособяват 3 фактора, които обаче са организирани по друг 
начин – скала 1, наименувана „Нагласи спрямо брак с човек от ромски 
произход“ (α = 0,93), скала 2, наименувана „Нагласи спрямо брак с чо-
век от български произход“ (α = 0,80) и скала 3, наименувана „Нагласи 
общо към смесените бракове“ (отнасят се към трети лица, не лично към 
участниците), с α = 0,90. Въпросникът показва добри психометрични 
качества и може да се използва като инструмент както в практиката, така 
и за научни изследвания.
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УВОД

Сблъсъкът на различни човешки култури е едно от най-интересни-
те явления, които се изучават от психологията и различни нейни клонове 
(социална, кроскултурна, етническа, политическа и т.н.). Хора, които би-
ологически са почти идентични, които имат разлика в генетичния фонд 
по-малко от една стотна от процента, под влияние на външната среда и 
историята на семейството, племето или държавата, изграждат модели на 
поведение и отношение към света около себе си, които често водят до го-
леми трудности или дори пълна невъзможност да установят контакти на 
разбирателство и ефективно взаимодействие с представители на друга 
култура. Разминаванията могат да се отнасят както до обичаи, свързани 
със специални събития от изключително значение за отделния индивид 
или цялото общество (раждане, смърт, сключване на брак и т.н.), през 
пъстра палитра от религиозни ритуали, носещи най-разнообразни пос-
лания и символика, до ежедневни и дори неосъзнавани действия, като 
прилагане на хигиенни процедури или употребата на невербални сиг-
нали, които съпътстват, допълват, а понякога изцяло променят смисъла, 
носен от вербалната комуникация. Когато към тези разлики се добави и 
действието на убеждения, предразсъдъци и стереотипи, вероятността за 
успешно общуване между културите започва да изглежда минимална. 
Имаме и много примери от историята за сблъсък между култури, при 
който по-малко напредналата във военно отношение или по-неагресив-
ната бива покорена и унищожена или претопена. Един от по-скорошните 
примери, добре известен по цял свят и вдъхновител на множество фил-
ми и други произведения на изкуството, е завладяването на Америка от 
европейците, като съществуващите местни индиански култури изчезват 
напълно или се запазват на ръба на изчезването от все по-малобройните 
потомци. Десетки примери има и в Европа. Един от тях е класическата 
стратегия за справяне с нашественици на Римската империя, като запоз-
нае и включи водачите на нашествениците в охолния и пълен с блага, 
удоволствия и забавления живот на висшите класи, което бързо водило 
до край на атаката и асимилиране на нашествениците като ново попъл-
нение към многобройните народи, от които империята е била съставе-
на. Примери имаме и в нашата българска история, но не те са толкова 
важни, колкото знанието, което ни носят, а именно, че сблъсъкът на две 
култури нерядко води до изчезването на едната.

Има обаче и друга възможност. Вместо до страдание, смърт и 
унищожение, контактът между културите понякога може да доведе 
до взаимно обогатяване и дори до разцвет поне за едната, а в най-до-
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брия случай – и за двете. Тук също могат да бъдат приведени примери. 
Древ ногръцката култура, която се е сблъсквала с най-различни други и 
в крайна сметка е станала основата на цялата съвременна европейско-
американска култура. Преносът на знания, информация и технологии 
между китайската, арабската и европейската култури, довели до разцвет, 
например, в сферата на математиката, военните технологии, употребата 
на различни стоки (например коприна и чай) и технологии (например 
създаването на хартия). Напрежението между представителите и носи-
телите на различни култури няма как да изчезне напълно, но контактът 
понякога може да означава, при екстремни и неблагоприятни условия, 
оцеляване на едната, която иначе не би оцеляла (прост пример би бил 
обменът на медицински знания и технологии), а в някои случаи оцеля-
ване и на двете пред лицето на обща, превъзхождаща отделната култура 
заплаха.

В съвременния свят сблъсъкът на култури е по-актуална тема от 
когато и да било. Лесният пренос на информация (телевизия, интернет) 
и бързите и лесни пътувания (самолети и коли) правят някогашните бав-
ни връзки от далечно разстояние мигновени и в реално време. Стоти-
ци фирми оперират в мултикултурна среда, създавайки и поддържайки 
структури на наднационално равнище, често и на няколко континента 
едновременно. В същото време няма нужда да ходим далеч, за да откри-
ем сблъсъка на култури. Миграционните процеси са превърнали почти 
всички големи европейски градове в средища на представители на поне 
няколко различни култури. Някои са в това положение сравнително от-
скоро, но в други носители на различни култури живеят заедно от веко-
ве. Трайното съвместно съществуване е особено типично за граничните 
райони, там, където географски една или друга държава се е оказвала на 
мястото на сблъсъка между култури и цивилизации. Както е случаят и с 
нашата страна – България.

В исторически план на територията на съвременна България са се 
сблъсквали, къде с унищожителен ефект, къде с позитивен, къде сякаш 
почти без да се докоснат, най-различни култури. Особен интерес пред-
ставлява от гледна точка на психологията какво е съвременното състоя-
ние на нещата. Кои са актуалните „играчи“ на сцената на културните 
сблъсъци в днешното българско общество? Представители на какви кул-
тури и по какъв начин си взаимодействат? До каква степен контактите 
между тях са с негативен или позитивен оттенък, какъв социален обмен 
се получава между тях, успяват ли представителите на различните кул-
тури да извличат полза и да увеличават благоденствието си или напро-
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тив, взаимно си пречат, отричат се и се отхвърлят по различни начини?
У нас с особена яркост се открояват отношенията между предста-

вителите на два етноса – мнозинството, доминиращия, но през послед-
ните 20 години бързо намаляващ етнос на българите и малцинството, 
непрестанно увеличаващо се, на хората от ромски етнически произход. 
Съжителство, което трае от векове, а по-конкретно като ориентировъчно 
начало се посочва 14-и век (Томова, 2008). Представителите на двата 
етноса се държат на дистанция едни от други, общото отношение е по-
скоро на взаимна неприязън с различна степен на изразеност – от слаба 
и добре прикрита до изключително силна, която изобщо не е прикрита. 
В очите на етническите българи ромите са носители на проблеми, би-
това престъпност – кражби, убийства и побои, неспазване на стандарт-
ните обществени правила и норми, нещо, което създава лош имидж на 
България като цяло и дърпа страната назад икономически, финансово 
и цивилизационно. В очите на етническите роми българите са с нисък 
морал (до голяма степен заради запазения обичай при ромите жените да 
встъпват в брак девствени), злобни, горделиви, надменни, лицемерни, 
измамници и мръсни (дори има такава поговорка „Medalo sar das“ или 
„Мръсен като българин“,  което се отнася до широко разпространеното 
вярване сред ромите, че българите не поддържат чистота в дома си, кое-
то прави тях самите мръсни). Негативните нагласи от двете страни са 
очевидни, като дори наблюдаваме една ситуация, която спокойно можем 
да наречем „трагикомична“,  отнасяща се до това, че една и съща идея 
на силно отрицателно отношение се споделя от двата етноса един към 
друг, а именно приемането и наричането на хората от другия етнос като 
„мръсни“. 

Всъщност ромите далеч не са една монолитна група с единен кул-
турен и социален облик. Въпреки че за българите всички те са просто 
„цигани“ или „роми“ (стандартен социално-психологически механизъм 
за приемане на всички от другата група като едни и същи), тази група 
хора под един общ етикет всъщност е смесица от много различни суб-
групи и субкултури. Те се отличават по религия, бит, обичаи, ценности и 
поведение. Една част не само, че са интегрирани и имат стандарт на жи-
вот, сходен с този на мнозинството или дори по-висок, висше образова-
ние, високи доходи, постоянна работа и т.н., но те самите не желаят да се 
идентифицират като хора с ромски произход, тъй като не искат да носят 
стигмата и да получават отношението, свързано с етикета „ром“.  Точно 
заради тази ситуация от психологическа гледна точка стават особено ак-
туални въпроси от сферата на преплитането и смесването на културите 
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и, в частност, етносите.
Стандартно положение е представителите на две различни в кул-

турно отношение групи да спазват дистанция, да не се смесват извън 
абсолютно необходимото и дори да се капсулират. И все пак, колкото и 
да се държат настрани едни от други, неминуемо е да протича взаимо-
действие и да се случват контакти и извън неофициално „предписани-
те“.  Колкото и да не се харесват две общности помежду си, в резултат 
на специфично лично взаимодействие или разнообразни обстоятелства, 
е естествено, някои дори биха казали статистически неизбежно, да се 
формират близки познанства, приятелства, отделни индивиди да прежи-
веят еротично привличане, да се формират (тайни) връзки, а, в крайна 
сметка, да се стигне и до създаване на смесени бракове. Тези близки 
отношения всъщност не са нещо неправилно, нередно и осъдително, 
точно обратното, от гледната точка на едно мултикултурално общество, 
базирано на принципите на приемането и уважаването на всяка човешка 
личност, тези смесени познанства, приятелства и семейства са носители 
на надежда за обществото като цяло, че е възможно контактът между 
културите да носи не само напрежение и различни форми на разруши-
телност, но и близост, взаимопомощ, уважение. Какво обаче се случва 
на нивото на отделните замесени личности? На нивото на техния те-
сен социален кръг – семейство, приятели, съседи? Готови ли са хората 
да приемат избора на техен познат или роднина да създаде семейство с 
представител на друг етнос? Как ще бъде прието това – като надскачане 
на предразсъдъците и стереотипите или като „ненормално“ и предател-
ство спрямо „своите“? Имат ли представителите на различните етноси 
психическата зрелост да приемат един смесен брак като нещо потенци-
ално позитивно или биха заклеймили осмелилите се да се изправят сре-
щу общоприетото и утвърденото като „правилно“? За да отговорим на 
тези въпроси, е необходимо не просто да разсъждаваме за същината на 
човешката природа или да цитираме едни и други примери. Необходимо 
е да провеждаме изследвания. А за да проведем такива изследвания, ни 
е нужен адекватен инструмент. Точно такъв инструмент си поставихме 
за цел да конструираме и да представим в настоящата статия.

СЪЗДАВАНЕ НА ПУЛ ОТ АЙТЕМИ

Скали, които измерват приемането и отхвърлянето между хора от 
различни групи, не са рядкост. Една от класическите, много популярна 
и задаваща стандарт при измерването на социалната дистанция, е тази 
на американския социолог Емъри Богардус, който започва да провежда 
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своите изследвания още през 20-те години на 20-и век. Нашият стре-
меж обаче не беше да създадем нова скала, измерваща общата социална 
дистанция (въпреки че тази концепция участва при формулирането на 
айтемите за настоящия въпросник), а да предложим инструмент, който 
показва какви са нагласите на представителите на двата етноса (българ-
ски и ромски) специално по отношение на смесените бракове.

Основната теоретична база, на която „стъпихме“ при формулира-
нето на първоначалния пул от айтеми, беше класическото за психологи-
ята, и конкретно при измерването на нагласите, разглеждане на психич-
ните процеси през перспективата на трикомпонентния модел за анализ: 
емоционален компонент (афект) – познавателен компонент (когниция) – 
поведенчески (конативен) компонент. Така бяха формулирани 3 големи 
групи, като всяка съдържаше по около 30 айтема. Примери:

1. Неприятно ли ще Ви е да имате за съседи смесена двойка (човек 
от български и от ромски произход)? (емоционален компонент);

2. Вярвате ли, че смесените бракове между роми и българи имат 
бъдеще? (когнитивен компонент);

3. Бихте ли отишли на екскурзия със семейство от смесен брак 
(ромско-български)? (поведенчески компонент).

Връзката с класическия трикомпонентен модел обаче беше само 
един от използваните от нас признаци при конструирането на айтемите. 
Друг признак беше посоката на формулиране на айтемите. Голяма част 
от тях трябваше да бъдат формулирани по 2 аналогични по смисъл, но 
различни по посока, начина. Например:

1. Вярвате ли, че човек от български произход може истински да 
се влюби в човек от ромски произход? и

2. Вярвате ли, че човек от ромски произход може истински да се 
влюби в човек от български произход?

Това двойно формулиране беше прието с цел максимално точно да 
може да се измерят 4-те възможни посоки на нагласата:

Ø дали българин/българка би вярвал/а, че друг българин/българка 
може да изпита силни романтични чувства към ром/ромка;

Ø дали българин/българка би вярвал/а, че ром/ромка може да из-
пита силни романтични чувства към българин/българка;

Ø дали ром/ромка би вярвал/а, че българин/българка може да из-
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пита силни романтични чувства към ром/ромка и, накрая,
Ø дали ром/ромка би вярвал/а, че друг ром/ромка може да изпита 

силни романтични чувства към българин/българка.

Следващ признак, използван при формулирането на айтемите беше 
да има такива, които показват отнасянето на ситуацията лично към себе 
си, и такива, които се отнасят до други хора – близки и далечни (връзка 
със социалната дистанция). Например:

1. Вярвате ли, че ако се омъжите/ожените за човек от ромски про-
изход, можете да бъдете щастливи?

2. Представете си, че детето Ви сключи брак с човек от другия ет-
нос (български/ромски). Това би ли ви натъжило?

3. Според Вас нормално ли е да има смесен брак между ром и бъл-
гарка?

Такова формулиране с вариране на степента на близост на ИЛ до 
критичното събитие (включване в смесен брак) беше продиктувано от 
очакването, че част от хората биха били изключително негативни, ако 
трябва те самите да се оженят/омъжат за човек от другия етнос, донякъ-
де биха приели такова положение за свои близки и биха били неутрални 
ако положението се отнася до непознати или е представено като обща 
хипотетична ситуация, отнасяща се до другите или просто като „прин-
ципно положение“. 

Според следващия ни критерий бяха формулирани айтеми, които 
се отнасят до ситуация с хипотетичен брак и до ситуация с вече същест-
вуващ брак. Например:

1. При съвместно съжителство (брак) бихте ли спазвали традици-
ите и на двата етноса? (хипотетичен смесен брак) и

2. Ако в смесено семейство няма деца, редно ли е да осиновят ром-
че? (съществуващ смесен брак)

Накрая, преценихме, че тъй като целта ни е да измерваме нагласи, 
а те имат тенденция да се свързват в по-големи конгломератни структу-
ри, е редно да включим айтеми, които не се отнасят пряко до смесените 
бракове, а до по-общото отношение към другия етнос. Примери:

1. Уважавате ли традициите и обичаите на ромите?
2. Имали ли сте приятни преживявания с българи?
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Избраната скàла за регистриране на отговорите беше стандартна 
5-степенна Ликертов формат, със степени от „1 – Категорично не“ до 
„5 – Категорично да“. 

След като бяха избрани критериите, по които да се формулират 
айтеми, беше създаден първоначален пул, съдържащ 91 айтема. Както 
беше посочено по-горе, очакванията ни бяха, че макар и да сме използ-
вали наколко различни признака, все пак айтемите ще се групират най-
вече по линия на компонентите афективен-когнитивен-поведенчески. 
Резултатите от факторния анализ обаче изведоха други латентни про-
менливи, около които се групираха айтемите във фактори.

ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването беше проведено на 2 етапа – през ноември 2016 и 

януари-февруари 2017 г. Всички изследвани лица са получили една и 
съща инструкция и са попълнили електронно въпросника с 91 айтема, 
заедно с кратка демографска справка, съдържаща въпроси относно пол, 
възраст, етническа принадлежност, образование, майчин език и т.н.

УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО
В изследването взеха участие 181 души. От тях 89 са посочили, че 

са от български произход, 75 са посочили ромски произход, 7 са посочи-
ли друг произход, а за 10 няма данни. От всички 171, за които имаме дан-
ни за пол и етнически произход, преобладаващи са жените (117 души), 
а мъжете са значително по-малко (54). Този дисбаланс по пол донякъде 
поставя под въпрос доколко категорични и точни можем да бъдем в из-
водите си по отношение на мъжете, но не представлява толкова голям 
проблем, когато става дума за апробиране на въпросник. Разбира се, би 
било ценно и необходимо да се съберат допълнително данни, чрез които 
да се балансират, чисто количествено, отговорите на мъжете и на жени-
те, което е в процес на случване.

ФАКТОРЕН АНАЛИЗ
Очаквахме, че айтемите ще се групират по основния теоретичен 

модел – афективни, когнитивни и поведенчески признаци. Допускахме, 
че е възможно все пак по-силно да въздейства някой от другите крите-
рии, по които бяха конструирани айтеми. Накрая се оказа, че, прилагай-
ки експлораторен факторен анализ, айтемите се групират по съдържание 
на нагласата.

На първо място, при прилагане на експлораторен факторен ана-
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лиз по метода на главните компоненти, беше обърнато внимание на ре-
зултатите от графичния „тест на сипея“ (scree plot), който дава много 
икономична, нагледна и достатъчно надеждна информация за това колко 
фактора е удачно да се извлекат. В конкретния случай графиката изглеж-
да така:

Графика 1. Графично представяне на резултатите 
от „тест на платото“ при експлораторен факторен анализ, 

включващ всички 91 начални айтема

Както много ясно се вижда на графиката, обособяват се 3 добре 
разграничени компонента, а след тях следва цялата редица на плътно 
допрените елементи. На практика полученият резултат означава, че спо-
ред този критерий за определяне на броя на факторите, най-подходяща 
изглежда структура на въпросника, описана чрез 3 отделни фактора, съ-
ответно представени в 3 субскали. Това напълно отговаряше на очаква-
нията ни, но, както ще стане ясно от следващите анализи, макар и броят 
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фактори да потвърждаваше предварително прогнозираният, имаше зна-
чително разминаване по отношение на същността, на смисъла на самите 
фактори.

Следващата стъпка беше да продължим с факторния анализ, но 
вече задавайки ограничение на програмата да извлече 3 фактора, а не 
22, както се получаваше по автоматичен път, използвайки критерия за 
собствените тежести, надскачащи единица. Беше получено следното 
разпределение:

Таблица 1. Резултати от факторен анализ по метода на главните 
компоненти, с ротация Варимакс, при зададени 3 фактора, 

върху 91 първоначални айтема

Фактор
1 2 3

Айтем 66 ,844
Айтем 50 ,836
Айтем 32 ,830
Айтем 27 ,823
Айтем 28 ,821
Айтем 33 ,814
Айтем 89 ,765
Айтем 5 ,761
Айтем 87 ,732 ,306
Айтем 85 ,729
Айтем 30 ,707
Айтем 6 ,705
Айтем 55 ,697
Айтем 39 ,696 ,361
Айтем 26 ,695
Айтем 41 ,694 ,406
Айтем 20 ,676
Айтем 21 ,672
Айтем 22 ,639
Айтем 67 ,628
Айтем 88 ,620 ,399
Айтем 81 ,619
Айтем 65 -,619
Айтем 54 ,616
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Айтем 8 ,615 ,361
Айтем 13 ,609
Айтем 4 ,607
Айтем 63 ,606 ,448
Айтем 84 ,605 ,360
Айтем 69 ,603
Айтем 15 ,599 ,395
Айтем 24 -,592
Айтем 68 ,589
Айтем 46 ,579
Айтем 45 ,576 ,423
Айтем 23 ,571 ,457
Айтем 77 -,552 ,399
Айтем 57 ,544
Айтем 17 ,542 ,388
Айтем 53 ,540
Айтем 25 ,526 ,517
Айтем 37 ,525
Айтем 62 -,519 ,316
Айтем 16 ,508
Айтем 90 ,501 ,325
Айтем 80 -,498 ,436
Айтем 38 -,492
Айтем 82 ,486 -,331
Айтем 11 -,467
Айтем 49 ,460 ,373
Айтем 43 ,431
Айтем 64 ,422
Айтем 51 ,415
Айтем 73 ,414 ,379
Айтем 19 -,403 -,302 ,329
Айтем 40 -,378 ,334
Айтем 1 -,369
Айтем 7 ,351
Айтем 72 ,347
Айтем 18 ,335
Айтем 58
Айтем 3
Айтем 2
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Айтем 52 ,732
Айтем 61 ,690
Айтем 59 ,580
Айтем 36 ,575
Айтем 86 ,563
Айтем 78 ,560 ,345
Айтем 31 ,559
Айтем 14 ,344 ,556
Айтем 35 ,549
Айтем 91 ,508 ,376
Айтем 74 ,471 ,508
Айтем 56 ,456
Айтем 47 -,432
Айтем 60 ,331 ,349
Айтем 76
Айтем 10
Айтем 12
Айтем 29
Айтем 34
Айтем 79 ,510
Айтем 44 ,477
Айтем 70 ,464
Айтем 75 ,463
Айтем 83 ,453
Айтем 42 ,406
Айтем 48 ,405
Айтем 71 ,393
Айтем 9 ,329

Водещите айтеми с най-голяма тежест по първи фактор се отнасят 
преимуществено до идеята за това, дали ИЛ би сключил брак с ром/
ромка.

Водещите айтеми с най-голяма тежест по втори фактор се отнасят 
преимуществено до идеята за това, дали ИЛ би сключил брак с бълга-
рин/българка.

Водещите айтеми с най-голяма тежест по трети фактор се отнасят 
преимуществено до общата позитивна-негативна нагласа между двата 
етноса.

Някои айтеми имат относително високи (над 0,40), но твърде 



Методи Любомиров Коралов, Денис Георгиев Асенов – Разработване ...
189

близки тежести в повече от един фактор. Такива са например айтем 41 
„Според Вас нормално ли е да има смесен брак между ром и българка“,  
айтем 63 „Според Вас може ли едно смесено семейство (от ром/ка и бъл-
гарин/ка) да бъде пълноценно?“,  айтем 23 „Вярвате ли, че партньорите 
в смесен брак от ромски и български произход ще си паснат морално?“ 
и айтем 25 (с особено близки тегла по 2 фактора) „Вярвате ли, че парт-
ньорите в смесен брак от ромски и български произход ще си паснат 
емоционално?“ Очевидно към такива айтеми трябва да се подходи с осо-
бено голяма предпазливост и внимателно да се прецени дали изобщо 
са подходящи да останат в окончателния вариант на скàлите. Тъй като 
стремежът ни беше да „изчистим“ скàлите възможно най-много, да не 
са прекалено дълги и ясно да отчитат по максимално категоричен начин 
изследваните нагласи, беше включен още един критерий при окончател-
ното формиране на скàлите. Този критерий беше да дадем предимство 
на онези айтеми, при които има най-големи разлики в отговорите между 
ИЛ от български и ромски етнически произход, измерено чрез Т-тест.

Така, взимайки предвид резултатите от факторния анализ, от една 
страна, водещата идея, изразена от айтемите с най-голяма тежест по все-
ки фактор, от друга, и разликите в отговорите на ИЛ от различен етни-
чески произход, от трета, стигнахме до първия вариант на трите скàли, 
които бяха наречени по следния начин:

– скàла 1: Нагласи спрямо брак с човек от ромски произход. Тази 
скàла съдържаше 19 айтема. Предварителна α = 0,94. Примерен 
айтем от скàлата: „Ако се влюбите в ром/ромка, бихте ли се омъ-
жила/оженил за него/нея?“;

– скàла 2: Нагласи спрямо брак с човек от български произход. 
Тази скàла съдържаше 14 айтема. Предварителна α = 0,73. При-
мерен айтем от скàлата: „Вярвате ли, че ако се омъжите/ожените 
за човек от български произход, можете да бъдете щастливи?“;

– скàла 3: Нагласи общо към смесените бракове (отнасят се към 
трети лица, не лично към участниците). Тази скàла съдържаше 
13 айтема. Предварителна α = 0,89. Примерен айтем от скàлата: 
„Вярвате ли, че смесените бракове между роми и българи имат 
бъдеще?“

Следващата стъпка беше да проверим до каква степен айтемите 
във всяка една от тези скàли поотделно, са взаимосвързани помежду си 
и реално „работят заедно“. 
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ВЪТРЕШНА КОНСИСТЕНТНОСТ
За проверка на вътрешната консистентност на получените скàли 

беше използван отдавна наложилият се като класически коефициент 
Алфа на Кронбах.

След обстойно преглеждане на корелационните връзки между все-
ки айтем и скàлата, от която би трябвало да е част, както и промяната на 
коефициента Алфа на Кронбах, ако даден айтем остане или се премахне 
от скàлата, бяха изключени айтеми, които не показваха задоволителни 
психометрични характеристики, които да повишават общите психоме-
трични качества на скàлите, към които би трябвало да принадлежат. 
Така броят на айтемите и в трите скàли беше редуциран, което доведе до 
по-икономично решение, съответно по-лесни за приложение и обработ-
ка скàли, по-добро балансиране на айтемите по брой в скàлите (9 или 10 
айтема в скàла) и до висока вътрешна консистентност. 

В следващата таблица са представени крайните резултати от ана-
лиза на вътрешната консистентност.

Таблица 2. Резултати от анализ на вътрешната консистентност 
по 3-те получени скàли

Име на скàлата Брой айтеми Алфа на Кронбах (α)
1. Нагласи спрямо брак с човек 
от ромски произход 10 0,929

2. Нагласи спрямо брак с човек 
от български произход 9 0,803

3. Нагласи общо към смесените 
бракове (отнасят се към трети 
лица, не лично към участниците)

10 0,896

Коефициентите на надеждност и за трите скàли надскачат критич-
ната стойност от 0,70, което ни дава основание да твърдим, че те са с ви-
сока вътрешна консистентност, което от своя страна е ключов показател 
за добри психометрични качества на конструирания инструмент.

Така, взимайки предвид критериите, описани в предходната точка, 
включвайки резултатите от анализа на надеждността и преразглеждайки 
в смислово отношение част от айтемите, стигнахме до крайния вариант 
на скàлите, така както са описани в таблица 2.
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ОПИСАТЕЛНИ СТАТИСТИКИ
Основните описателни статистики за трите скàли са представени 

в таблица 3.

Таблица 3. Описателни статистики за трите скàли за нагласи 
към смесените бракове

Име на скàлата Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение Минимум Максимум

1. Нагласи спрямо 
брак с човек от 
ромски произход

35,22 10,96 10 50

2. Нагласи спрямо 
брак с човек от 
български произход

38,88 5,34 16 45

3. Нагласи общо към 
смесените бракове 
(отнасят се към трети 
лица, не лично към 
участниците)

36,17 8,56 10 50

Много важно е да се отбележи, че описаните в таблица 3 средни 
стойности не са директно сравними, тъй като скàлите са с нееднакъв 
брой на айтемите, от една страна и, от друга, стандартните отклонения 
(съответно дисперсиите) също са твърде различни. Всъщност точно 
дисперсиите показват една много интересна картина. Въпреки че броят 
айтеми в скàлите е леко различен за нагласите към брак с човек от бъл-
гарски произход и другите две скàли, ясно се вижда голямата разлика 
в разпръснатостта на отговорите що се отнася до приемане на идеята 
да встъпиш в брак с човек от ромски или от български произход. Този 
резултат ни дава правото да спекулираме относно това, че явно отно-
шението към сключване на брак с българин/българка е по-еднозначно 
заявявано, в по-голяма степен събрано в относително тесен интервал 
около средната стойност на приемане/неприемане на идеята в рамките 
на изследваната извадка, докато отношението към сключване на брак 
с ром/ромка се свързва с относително големи колебания в отговорите, 
като самите отговори са в много по-голяма степен разпръснати по цялата 
скàла, с повече крайни отговори на приемане и неприемане на идеята.
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИ И РОМИ ПО ТРИТЕ СКÀЛИ ЗА НАГЛАСИ 
КЪМ СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ
Финалното заключение от предходната точка се потвърждава и 

от сравнението между българи и роми по трите скàли. Резултатите от 
сравнението по трите скàли между българи и роми е представено в таб-
лица 4.

Таблица 4. Резултати от сравнение чрез Т-тест на отговорите 
на хората от български и ромски етнически произход по трите скàли 

за нагласи към смесените бракове

Име на скàлата Етнос Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение t p

1. Нагласи спрямо 
брак с човек от 
ромски произход

български 31,09 9,92
5,08 0,000

ромски 40,14 10,33
2. Нагласи спрямо 
брак с човек от 
български произход

български 39,15 5,02
0,65 0,513

ромски 38,53 5,90
3. Нагласи общо към 
смесените бракове 
(отнасят се към трети 
лица, не лично към 
участниците)

български 34,10 8,26

3,11 0,002

ромски 38,60 8,09

Много ясно се вижда драстичната разлика между българи и роми, 
когато си представят себе си в потенциална връзка с ром/ромка. Бълга-
рите са очевидно много силно негативно настроени срещу тази идея, 
докато ромите, съвсем очаквано, я приемат позитивно. Особено любо-
питно е, че в обратната посока резултатите не са обърнати „наопаки“.  
Няма значима разлика между българи и роми, когато си представят дали 
биха създали семейство с българин/българка. Тук трябва да направим 
едно важно уточнение. Извадката, с която работихме, беше събирана по 
електронен път, с форма за попълване през интернет. Въпреки някои без-
спорни удобства като икономичност откъм време, хартия, липса грешки 
при въвеждане и т.н., този подход обаче налага и някои сериозни ограни-
чения. Например, за да бъде използван, ИЛ трябва да могат да четат, да 
имат достъп до интернет и да имат навика да използват интернет. Това 
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всъщност изключи от пилотната ни извадка групата на неинтегрираните 
роми, които обаче са ядрото на онази капсулирана група, към която са 
насочени основните предразсъдъци и негативни нагласи на българите и 
от която се очаква да имат най-силни негативни нагласи към българите. 
Този проблем изследвахме специално, а изследването и резултатите от 
него ще бъдат представени на Осмия национален конгрес по психоло-
гия, София, ноември 2017.

Друг интересен резултат, получен от сравнението между българи 
и роми е, че ромите като цяло имат по-позитивна нагласа към смесените 
бракове и разликата е статистически значима. Интерпретация, която се 
свързва с описаното в предходния абзац, обясняваща също този резул-
тат, може да бъде положението на интегрираните роми – те живеят по 
начини и стандарти, доста близки до тези на мнозинството и представ-
ляват естествен мост между етносите, което води и до това, че можем 
да очакваме, че ще са осезаемо по-толерантни към смесените бракове 
между етнически роми и етнически българи.

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТРИТЕ СУБСКАЛИ
За проверка на връзките между трите субскали беше приложен ко-

релационен анализ. Резултатите от него са представени в таблица 5.

Таблица 5. Резултати от корелационен анализ за изследване 
на връзките между трите скàли за нагласи към смесените бракове

  

Нагласи 
към брак с 

ром

Нагласи 
към брак с 
българин

Нагласи към 
смесен брак 

общо

Нагласи към брак с ром r 1 ,157 ,754
p  ,054 ,000

Нагласи към брак с 
българин

r ,157 1 ,292
p ,054  ,000

Нагласи към смесен брак 
общо

r ,754 ,292 1
p ,000 ,000  

Интересен резултат е, че няма никаква или евентуално има изклю-
чително слаба връзка, статистически на „ръба“ на значимата, между по-
ложителната нагласа към брак с ром и с българин. За сметка на това 
колкото повече хората демонстрират положителна нагласа към брак с 
човек от ромски произход, толкова по-положително приемат смесените 
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бракове изобщо, докато приемането на това да се обвържеш с българин/
българка, макар и статистически значимо, е много по-слабо свързано с 
приемането на смесените бракове изобщо.

Всъщност, получените тук резултати могат да се тълкуват по по-
сока на и като цяло да се приеме, че подкрепят описаното в предишната 
точка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният в настоящата статия въпросник е конструиран като 
опит за разработване на инструмент, който да може успешно да се при-
лага за измерване на позитивните и негативни нагласи относно смесе-
ните бракове между етнически роми и етнически българи. Въпреки ня-
кои ограничения на пилотната извадка, получените резултати показват 
висок потенциал на инструмента. Формираните скàли са икономични 
(по 9 – 10 айтема), съдържателно отговарящи на изследваните констру-
кти и с висока вътрешна консистентност. Намерението ни е в бъдеще 
да представим следващи, допълнително усъвършенствани версии на въ-
просника, но към настоящия момент и в този си вид, въпросникът за 
измерване на нагласите към смесените бракове между роми и българи 
може спокойно да бъде препоръчан за употреба за научни и практиче-
ско-приложни изследвания.
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА 
НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, ВОЛЕВИЯ КОНТРОЛ 

И ЛИЧНОСТОВАТА ТРЕВОЖНОСТ

Габриела Петкова, Никола Атанасов

Резюме: В статията e представено изследване на връзката между гас-
троинтестинални нарушения, тревожност и волеви контрол. На основата на 
психоаналитичните теории за психосоматиката и на някои съвременни тео-
рии за темперамента се предполага, че неуспешното регулиране на тревож-
ността, допринасящо за възникването на соматични симптоми, е свързано с 
понижение на функцията на волевия контрол. Изследват се три групи, като 
изследваните лица с гастроинтестинални заболявания показват най-високи 
стойности на тревожност и най-ниски – на волеви контрол, тези с гастро-
интестинални симптоми показват средни нива, а контролната група от из-
следвани лица без оплаквания – съответно най-ниски, с което хипотезата на 
изследването се потвърждава. 

INTERRELATIONSHIP BETWEEN GASTROINTESTINAL 
DISORDERS, EFFORTFUL CONTROL AND TRAIT ANXIETY 

Gabriela Petkova, Nikola Atanassov

Abstract: А survey of the relationships between gastrointestinal disorders, 
anxiety and effortful control is presented. Based on the psychoanalytic theories of 
psychosomatics as well as some contemporary theories of temperament it is hypoth-
esized that the dysregulation of anxiety contributing to the emergence of psychoso-
matic symptoms is connected with lower levels of effortful control. Differences in 
effortful control and anxiety levels between three groups are investigated – people 
with gastrointestinal diseases have lowest levels, people with gastrointestinal symp-
toms- higher, and people without such complains- highest levels of both effortful 
control and anxiety. These results can be interpreted in support of the hypothesis 
under investigation.

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА
Идеята да се търси зависимост между стомашно-чревни разстрой-

ства и страхово напрежение се базира върху психоаналитичното раз-
биране, че неуспешната психична преработка на соматичната възбуда 
(неуспешното ѝ „ментализиране“ – според съвременните схващания) 
може да доведе до разтоварването ѝ по соматични канали, което да пре-
дизвика нарушения във вътрешната регулация на организма. Зигмунд 
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Фройд стига до тази идея още в първите си опити да обясни страховите 
състояния (Freud, S., 1895); в по-ново време соматизацията се разглежда 
като един от възможните варианти на афективната регулация (Bouchard 
& Lecours, 2008). 

В метапсихологичния (т.е. психоаналитичния) модел на психично-
то функциониране енергията, с която работи психичният апарат (и коя-
то субективно се възприема като възбуда), се произвежда от нагоните. 
Психичната инстанция, разполагаща със съзнанието, волята, мисленето 
и моториката – т.е. Азът – може да задържа целенасочено възбудата, при 
условие че импулсът за действие бива осъзнат; иначе тя може да се раз-
товари без участието на съзнавания контрол.

В съвременния модел на темперамента на американската психо-
ложка Мери Ротбарт (Bates & Rothbart, 1998; Evans & Rothbart, 2007; 
Rothbart, 2007) капацитетът за себерегулация се дефинира първоначално 
като черта на темперамента, свързана с ефективността на екзекутивното 
внимание. От тази гледна точка възниква въпросът доколко темперамен-
тови особености корелират със способността на Аза (за който З. Фройд 
твърди, че е „преди всичко телесен“ – Фройд, З., 1923) да се справя с 
негативните и потенциално патологични емоции. Нашето изследване си 
поставя за цел да провери наличието на такива зависимости при гас-
троентерологичните заболявания, при които влиянието на психичните 
фактори се смята за добре установено.

ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ 
ПСИХИКАТА И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Съществуват емпирични доказателства, според които има връзка 
между някои психиатрични заболявания и повишения риск от заболя-
ването пептична язва. Едно епидемиологично изследване на повече от 
43 000 души показва, че всички тревожни разстройства и разстройствата 
на настроението силно се асоциират с наличието на пептична язва, както 
и на проблеми с гастроинтестиналния тракт като цяло (Levenson, 2011). 
От 19-и век насам се смята, че съществена роля в причиняването на тези 
заболявания играят и психологически фактори. Още през 1934 г. Franz 
Alexander обръща внимание, че гастроинтестиналният тракт е зона от 
тялото, която много често се предпочита от психичния апарат за отти-
чане на психична енергия (Alexander, 1934). През 1950 г. той провежда 
проучване относно влиянието на психологическите фактори върху гас-
троинтестиналните увреди и включва пептичната язва като класическо 
психосоматично заболяване в неговата книга, издадена през 1950 г. – 
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Psychosomatic Medicine: Its Principles and Applications (цит. по Levenson, 
2011).

Според изследване на Levenstein и екип въпреки множеството дру-
ги предразполагащи към пептична язва фактори (Helicobacter pylori, тю-
тюнопушене, алкохолизъм и др.), директната връзка между нивата на 
стрес и пептичната язва е доказана (Levenstein et al., 1996). Изследвания 
на страдащи от пептична язва и хора без това заболяване отчитат при 
първите по-високи стойности на невротизъм, тревожност и вина (Lev-
enson, 2011). Според други изследвания (Christodoulou et al., 1983; Feld-
man et al., 1986) хората с пептична язва са по-склонни да възприемат в 
по-голяма степен житейските ситуации като стресови (цит. по Levenson, 
2011). През годините в много страни поради различни бедствия и злопо-
луки се отчита повишаване на хоспитализацията поради пептична язва и 
други гастроинтестинални заболявания. В своето класическо изследва-
не Weaner и колеги успяват с голяма точност да предскажат кои от вой-
ниците от голяма кохорта имат дуоденална язва само чрез комбиниране-
то на психологически и биологични критерии (секреция на пепсиноген) 
(Weaner et al., цит. по Levenson, 2011).

Емпирично е потвърдена и връзката между по-високите нива на 
тревожност и появата на синдром на дразнимото черво (Warden, 2009), 
както и между тревожност и гастроинтестиналните нарушения като 
цяло (Haug et al., 2002).

В друг вид изследвания се установява, че антидепресантите пома-
гат за намаляване на секрецията на стомашна киселина и подпомагат ле-
чението на пептична язва. Тъй като обаче резултатите им са непостоян-
ни, те са отпаднали като основно лечение на язва (Ries, Gilbert & Katon, 
1984, цит по Levenson, 2011). 

ТРЕВОЖНОСТ1

Същественото в психоаналитичната теория на страха е, че тази 
вродена реакция на опасност се свързва в ранното детство с вътреш-
ните обекти, т.е. с психичните репрезентации на родителските фигури. 
З. Фройд (Freud S., 1926) посочва, че страхът от загубата на обекта (об-
грижващото лице), на любовта на обекта, както и страхът от наказание 
се интернализират и впоследствие се свързват в психичната реалност с 
нови ситуации, наподобяващи първоначалната опасност. В същото вре-
1 На български език за означаване на невротичното безпокойство най-често се използва 
терминът „тревожност“.  З. Фройд обаче използва немската дума Angst, чийто по-точен 
превод е „страх“.  Друг възможен термин за тези явления е „страхово напрежение“. 
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ме се развива и способността за антиципация, т.е. за предугаждане на 
гореспоменатите опасности; относително слабата тревожност, поражда-
на от предугаждането, служи като сигнал за Аза да включи психичните 
защити, с което съзнанието „избягва“ от опасността. Това е механизмът 
на „невротичния страх“,  който е страх от мними опасности – за разлика 
от от „реалния страх“,  пораждан от наистина заплашващи живота или 
целостта на организма ситуации.

Концепцията на Чарлз Спийлбъргър за тревожността (Spielberger, 
1972) се базира върху тази на З.Фройд. Произходът на тревожността като 
личностова черта (trait anxiety) се ситуира в ранното детство и се свързва 
с отношението дете – родител, особено със ситуациите, в които детето 
бива наказвано. Trait anxiety предполага наличието на мотив или придо-
бита поведенческа предразположеност към възприемане на незастраша-
ващи стимули като опасни, както и склонност на индивида да реагира на 
тези стимули със ситуативна тревожност, несъответна по интензивност 
на обективната опасност; това е сходно с „невротичния страх“ по Фройд. 
Ситуативната тревожност може също така да активира когнитивни и дви-
гателни защитни процеси, които в миналото ефективно са снижавали 
тревожността; това е сигналната функция на страха по Фройд.

Невротичният страх възниква, когато едно активирано желание – 
т.е. един импулс за действие – се свърже в несъзнаваното на субекта с 
представата за опасност – напр., че може да бъде наказан, ако прояви 
това желание. Тогава защитните механизми преграждат пътя на импулса 
до съзнанието и моториката и го отклоняват по други пътища за разто-
варване. В съвременните теории най-често се посочват четири равнища 
на разтоварване – соматично, двигателно, образно и словесно (Bouchard 
& Lecours, 1997, Bucci, 1997), като на всяко едно от тези равнища задър-
жането на импулса, т.е. психичната преработка, може да бъде повече или 
по-малко неефективно. За да се преработи по психичен път, импулсът 
трябва да се свърже с психични репрезентации – т.е. да се символизира. 
Ако една част от енергията му се изплъзне от психична преработка, тя 
може да се прояви директно като страх – напр. в паническите атаки, или 
да бъде изразена чрез тялото, като често пъти телесният израз има орга-
нична основа, т.е. налице е морфологично изменение в органа. 

Съгласно структурната теория на психичния апарат в психоанали-
зата психичната преработка се извършва от структурата Аз, която разпо-
лага с екзекутивните функции. Ролята на Аза частично съответства на 
темпераментовата черта „волеви контрол“ (effortful control), установена 
от Мери Ротбарт.
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ВОЛЕВИ КОНТРОЛ
Ротбарт дефинира волевия контрол като ефективността на екзеку-

тивното внимание, включващо способността да се потиска доминантен 
в момента порив за действие и/или да се активира недоминантно дейст-
вие, да се планира и да се отчитат грешки ( Rothbart & Bates, 1998). 
Контролът се осъществява чрез волево регулиране на вниманието (at-
tentional control), чрез задържане (inhibitory control) или активиране (ac-
tivation control) на поведението за целите на адаптацията. Установени са 
значителни междуличностови различия в способността за волеви кон-
трол, които се свързват както с биологични фактори, така и с влиянието 
на обкръжението. Смята се, че на неврофизиологично равнище волевият 
контрол е свързан с дейността на префронталния кортекс и gyrus cinguli 
(Rothbart & Rueda, 2005).

Системата на волевия контрол позволява по-добра гъвкавост на 
поведението – потискане на нежелателни (спрямо нормите) в момента 
действия, улесняване в предприемането на по-малко желани, но „по-
правилни“ действия, забелязване на собствените грешки и планиране 
на поведението. Според изследване на Rothbart и Posner на 30 месеца 
децата започват да проявяват постоянство при изпълнение на задачи и 
стремеж да завършват заниманията си (Rothbart, 2007). Възможността за 
потискане на вътрешните импулси в поведението се развива още в края 
на първата година от живота (Rothbart, 2007). Като част от характера, 
волевият контрол е строго индивидуален при всеки човек и не търпи 
съществена промяна с течение на времето.

Редица изследвания показват влиянието на обгрижващото лице в 
ранното детство върху развитието на волевия контрол. Установено е, че 
високият волеви контрол в ранна детска възраст се асоциира с майчи-
на подкрепа и чувствителност, а директивният и контролиращ родител-
ски стил води до по-нисък волеви контрол у децата (Eisenberg, Smith & 
Spinrad, 2011), че високият волеви контрол корелира с ниски нива на 
негативни емоции, с висока социална компетентност и силно изразена 
съпричастност (Eisenberg, 2012) и че ниските нива на волеви контрол се 
свързват с по-честа реактивна (ответна) агресия, особено при по-гневни 
деца (Eisenberg, Champion, & Ma, 2004 ). От друга страна, високите нива 
на волеви контрол се асоциират с тенденция към проактивна агресия 
(тук се има предвид, че детето първо инициира агресивното действие, 
без да е било предизвикано) (Rathert, Fite, & Gaertner, цит. по Perez-
Edgar, in press). 

Трябва да се отбележи, че макар самият термин „волеви контрол“ 
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да включва думата воля, не винаги се касае за волеви процеси. Понякога 
потискането на дадено поведение става несъзнавано, като автоматичен 
процес. „Волеви контрол“ по-скоро означава способността за овладява-
не на вътрешните импулси и съобразяването им с нормите и средата. 
(Eisenberg, Smith & Spinrad, 2011)

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СИМПТОМИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ
В медицинската литература се среща разграничение между два 

типа гастроинтестинални нарушения (Кръстев и Чернев, 1998). От една 
страна, съществуват нарушения в морфологията на органите, т.е. става 
дума за структурно нарушение. Такива заболявания са язва, гастрит, и 
т.н. От друга страна обаче съществуват и заболявания, при които има 
нарушение на функцията, изпълнявана от органа, т.е. нарушение в дей-
ността му. Много от тези функционални нарушения се водят като такива 
с неустановен произход (синдром на раздразненото черво, функционал-
но подуване на корема, язвено-подобна диспепсия, функционални нару-
шения на стомаха и др.) или понякога с „психогенен произход“ (психо-
генни чревни нарушения, неврогенни черва, психогенни пилороспазми 
т.н.) (МКБ-10).

ЕМПИРИЧНА ЧАСТ
Представеното изследване цели да открие дали съществува взаимо-

връзка между заболяванията на гастроинтестиналния тракт и психоло-
гичните процеси волеви контрол и личностова тревожност. По конкрет-
но се цели да се провери дали има разлика в нивата на волеви контрол и 
личностова тревожност между хора, боледуващи от гастроинтестинални 
заболявания, хора, страдащи от гастроинтестинални симптоми, но няма-
щи диагностицирани заболявания, и хора, нямащи такива оплаквания. 
Нашата хипотеза е, че съществуват разлики в нивата на волеви контрол 
между трите групи, както следва: най-ниски са нивата на волеви контрол 
при лицата с гастроинтестинални заболявания, по-високи – при лицата 
с гастроинтестинални симптоми и най-високи – при лицата без такива 
оплаквания. Също така предполагаме, че съществуват разлики в нивата 
на личностова тревожност между трите групи, както следва: най-високи 
са нивата на личностова тревожност при лицата с гастроинтестинални 
заболявания, по-ниски – при лицата с гастроинтестинални симптоми и 
най-ниски – при лицата без такива оплаквания.
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МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследваната извадка се състои от 90 лица на възраст между 20 и 

54 години. Те са доброволци, някои от тях са пациенти на отделение по 
вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология на кли-
ника в страната, други са придружители на пациенти на клиниката и 
лица, принадлежащи към персонала на болницата. Изследваните лица 
от контролната група не страдат често2 от оплаквания на гастроинтес-
тиналния тракт и не са диагностицирани с такива. Изследваните лица 
от прицелна група 1 страдат често от симптоми на гастроинтестиналния 
тракт, а тези от прицелна група 2 са диагностицирани с такива заболя-
вания.

За целите на текущото изследване се използва кратката фор-
ма на въпросника за оценяване на темперамента Adult Temperament 
Questionnaire (ATQ), разработен от Mary Rothbart и David Evans през 
2007 година. Въпросникът се състои от 77 айтема, по които изследвани-
те лица се самооценяват със 7-степенна Ликертова скала и включват 4 
основни скали, като за целите на изследването се използва само Волеви 
контрол (Effortful control). 

Подскалите на скалата Волеви контрол са:
– контрол на активацията (Activation control) – способността да се 

извърши действие въпреки силната склонност/желание то да се 
избегне. 

– контрол на вниманието (Attentional control) –  способност за фо-
кусиране на вниманието, както и за волево преместване на вни-
манието.

– задържащ контрол (Inhibitory control) – способността за потис-
кане на неподходящо поведение. (Evans, Rothbаrth, 2007).  

Въпросникът за оценка на темперамента на Ротбарт и Еванс не е 
стандартизиран за България, поради което за целите на текущото из-
следване се прилага оригиналният тест, стандартизиран за САЩ, в бъл-
гарски превод. 

За целите на текущото изследване освен темпераментовия се 
2 Приемаме, че всеки човек ще прецени субективно какво значи „често“ за него и дали 
оплакванията, които има, може да определи като достатъчно чести, за да отговори 
положително. Възможно е човек от тази група да страда от стомашни киселини например 
няколко пъти в месеца и да възприема това като едно често страдание, докато някой от 
контролната група да получава киселини също толкова често, но да не възприема това 
като проблем, който му пречи и от който се оплаква. По-скоро измерваме субективното 
усещане на всеки един човек за неговото страдание, отколкото честота на поява на 
симптомите в цифри.
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използва и въпросникът за оценяване на тревожността като със-
тояние или черта STAI, форма Y, разработен от Чарлс Спилбъргър. 
Самооценъчната скала включва 40 айтема – 20 отнасящи се до си-
туативната тревожност и 20 – до личностовата. За целите на из-
следването се прилага само скалата за оценка на личностовата тре-
вожност. За всеки от айтемите изследваното лице може да посо-
чи един от четири отговора, градирани по степен на интензивност. 
Българската адаптация на въпросника е извършена от Иван Паспаланов 
и Димитър Щетински (Щетински, Паспаланов, 1989).

Заедно с въпросниците участниците получаваха форма за инфор-
мирано съгласие с писмена инструкция. Изследването се проведе в бол-
ничните стаи в присъствието на изследователя. Персоналът на отделе-
нието и близките на пациентите бяха помолени да не влизат по време на 
изследването, за да не прекъсват процеса на изследване. Обстановката 
бе изолирана от излишни стимули, които биха намалили вниманието и 
концентрацията на участниците (затварят се прозорци, ако е шумно; из-
ключва се телевизор/компютър/музика/мобилен телефон). 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултати по скала Волеви контрол
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпирич-

ните данни по показателя Волеви контрол на трите групи изследвани 
лица са представени в таблица 1., таблица 2. и диаграма 1. 

Таблица 1.
Волеви контрол

Средна стойност Стандартно 
отклонение 

Значимост

Контролна група 29,1407 2,39084

0,000

Прицелна гру-
па на лица със 
симптоми на гас-
троинтестинал-
ния тракт

27,0307 2,09538

Прицелна гру-
па на лица със 
заболявания на 
гастроинтести-
налния тракт

22,7643 2,95942
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Така получените резултати свидетелстват за статистически значи-
мата разлика (sig.=0.000) между средните нива на волеви контрол между 
трите групи. Като най-ниска е при хората с диагностицирани заболява-
ния, а най-висока – при хората без такива оплаквания. 

От таблица 2. се вижда, че средната разлика между нивото на воле-
ви контрол при лицата от контролната група и тези със симптоми на гас-
троинтестиналния тракт е 2,11, а нивото на значимост е 0.005 ( <0.05), 
което означава, че разликата между тези две групи е статистически зна-
чима. Също така от таблица 2. се вижда, че средната разлика между ни-
вото на волеви контрол при лицата от контролната група и тези с диагно-
стицирани заболявания на гастроинтестиналния тракт е 6,376, а нивото 
на значимост е 0.000 ( <0.05). Това показва, че разликата между тези две 
групи е статистически значима. Последното сравнение се отнася до две-
те прицелни групи. От таблица 2. се вижда, че средната разлика между 
нивото на волеви контрол при лицата с гастроинтестинални симптоми 
и тези с диагностицирани заболявания на гастроинтестиналния тракт е 
4,266, а нивото на значимост е 0.000 ( <0.05), т.е. разликата между тези 
две групи е статистически значима. Това означава, че получените резул-
тати са в подкрепа на направената хипотеза, че съществуват разлики в 
нивата на волеви контрол между трите групи, както следва: най-ниски 
са нивата на волеви контрол при лицата с гастроинтестинални заболява-
ния, по-високи- при лицата с гастроинтестинални симптоми, и най-ви-
соки – при лицата без такива оплаквания.

Таблица 2.
Волеви контрол – множествени сравнения

Сравнение между: Средна 
разлика(I-J)

Стандартна 
грешка

Значимост

Контролна група (I) и прицелна 
група на лица със симптоми на 
гастроинтестиналния тракт (J) 2,11000 ,64747 ,005
Контролна група (I) и прицелна 
група на лица със заболявания 
на гастроинтестиналния тракт 
(J)

6,37633 ,64747 ,000

прицелна група на лица със 
симптоми на гастроинтестинал-
ния тракт (I) и прицелна група 
на лица със заболявания на гас-
троинтестиналния тракт (J)

4,26633 ,64747 ,000
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Резултатите са онагледени в диаграма 1.

Диаграма 1.

Резултати по скала Личностова тревожност
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпирич-

ните данни по показателя Волеви контрол на трите групи изследвани 
лица са представени в таблица 3., таблица 4. и диаграма 2. 

Таблица 3.
Личностова тревожност

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Значимост

Контролна група 39,00 4,906

0,000

Прицелна група на 
лица със симптоми на 
гастроинтестиналния тракт

43,37 4,944

Прицелна група на лица 
със заболявания на 
гастроинтестиналния тракт

50,37 5,986
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Така получените резултати свидетелстват за статистически значи-
мата разлика (sig.=0.000) между средните нива на волеви контрол между 
трите групи. Като най-ниска е при хората с диагностицирани заболява-
ния, а най-висока е при хората без такива оплаквания. 

От таблица 4. се вижда, че средната разлика между нивото на 
личностова тревожност при лица от контролната група и тези със симп-
томи на гастроинтестиналния тракт е 4,367, а нивото на значимост е 
0.006 (<0.05), т.е. разликата между тези две групи е статистически зна-
чима. Също така средната разлика между нивото на личностова тревож-
ност при лицата от контролната група и тези с диагностицирани заболя-
вания на гастроинтестиналния тракт е 11,367, страндартната грешка е 
1,369, а нивото на значимост е 0.000, т.е. разликата между тези две групи 
е статистически значима. Средната разлика между нивото на личностова 
тревожност при лицата с гастроинтестинални симптоми и тези с диагно-
стицирани заболявания на гастроинтестиналния тракт е 7,00, стандарт-
ната грешка е 1,369, а нивото на значимост е 0.000. Това показва, че раз-
ликата между тези две групи е статистически значима. Тези резултати са 
в подкрепа на направената хипотеза, че съществуват разлики в нивата 
на личностова тревожност между трите групи, както следва: най-високи 
са нивата на личностова тревожност при лицата с гастроинтестинални 
заболявания, по-ниски – при лицата с гастроинтестинални симптоми, и 
най-ниски – при лицата без такива оплаквания.

Таблица 4.
Личностова тревожност – множествени сравнения

Сравнение между: Средна 
разлика (I-J)

Стандартна 
грешка

Значимост

Контролна група (I) и прицелна 
група на лица със симптоми на 
гастроинтестиналния тракт (J) –4,367 1,369 ,006

Контролна група (I) и прицелна 
група на лица със заболявания на 
гастроинтестиналния тракт (J) –11,367 1,369 ,000

прицелна група на лица със 
симптоми на гастроинтестинал-
ния тракт (I) и прицелна група 
на лица със заболявания на гас-
троинтестиналния тракт (J)

–7,000 1,369 ,000
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Резултатите са онагледени в диаграма 2.

Диаграма 2.

ДИСКУСИЯ

Резултатите от изследването потвърждават хипотезата, че същест-
вува връзка между личностовата тревожност, заложената в темперамен-
та способност за волеви контрол над импулсите за действие и наличието 
на психосоматични разстройства. При хора, при които тревожността е 
черта на характера, способността за регулиране на афектите е по-ниска, 
което увеличава вероятността от появата на психосоматични заболява-
ния. Според нас обстоятелството, че хората, които имат чести стомаш-
но-чревни оплаквания, но нямат диагностицирано заболяване (нашата 
„средна“ група), показват и междинни стойности както на тревожност, 
така и на волеви контрол (по-ниски от прицелната група и по-високи от 
контролната) говори, че съществува тясна зависимост между изследва-
ните променливи.

Би могло получените резултати да се разглеждат и като непряко 
потвърждение на базираните върху психоанализата теории за ролята на 
психичната преработка и афективната регулация при възникването на 
психосоматични страдания. Основание за такъв извод е, че – както по-
сочихме в теоретичната част – използваните в изследването методи се 
базират върху концепции, съвместими с психоаналитичните представи 
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за структурата и функциите на психичния апарат: дори с класическия 
структурен модел на З. Фройд, но особено много със съвременните тео-
рии за ментализацията. В такъв смисъл нашата методология може да се 
разглежда и като възможност за емпирична проверка на важни за психо-
анализата концепции.

Разбира се, резултатите от едно изследване върху толкова малка 
извадка не може да се генерализират нито по отношение на количестве-
ните им параметри, нито на теоретичното им значение. Необходимо би 
било да се изследват много повече лица, да се прецизира подборът на 
извадките, да се задълбочи теоретичното осмисляне на съпоставянето 
между психоаналитични и не-психоаналитични понятия. Все пак ние се 
надяваме, че предложения методологичен подход ще се окаже един по-
лезен модел за провеждането на бъдещи изследвания.
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 ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯ 
НА БОЛНИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО

Гълъбина Тарашоева1,2, Петра Маринова-Джамбазова2

Резюме: Разглеждаме терапевтичния процес като процес, противо-
действащ на патогенетичния, при който терапевтичната промяна се пости-
га под въздействието на комплекс от терапевтични фактори, активирани 
чрез различни терапевтични инструменти и интервенции. Процесът при пси-
ходраматичната терапия по същество не се различава качествено от те-
рапевтични процеси, описани в други психотерапевтични модалности. Пси-
ходрамата се отличава от тях в това, че при нея тези процеси протичат 
не само на представно-вербално ниво, а на нивото на цялостно преживяване 
в действие. Работата на такова ниво изисква една предшестваща фаза на 
загряване за постигането му, както и една последваща фаза на споделяне, за 
плавно излизане от него. Както и другите психотерапевтични методи, пси-
ходрамата изследва вредните влияния на значимите негативни преживява-
ния, но съществена част от терапевтичната работа се състои и в укрепване 
на значимите позитивни преживявания. В терапевтичната стая се произ-
веждат преживявания, които са от същото емоционално и познавателно 
качество, като появяващите се по естествен начин в живота, активиращи 
сензомоторните, кинестетичните, емоционалните и интелектуални функции 
на мозъка. В зависимост от патогенетичния процес – с удовлетворяващи или 
неудовлетворяващи, капсулирани или нереализирани преживявания, се препо-
ръчват различни терапевтични стратегии. Два клинични случая илюстрират 
прилагането на тези странегии при работа с пациенти с паническо разстрой-
ство.

Ключови думи: психодрама, терапевтичен процес, терапевтични фак-
тори, действен катарзис, действен инсайт, действено научаване, коректив-
но емоционално преживяване, реинтеграция, паническо разстройство

Abstract: Therapeutic process in psychodrama therapy of patients with panic 
disorder Galabina Tarashoeva, Petra Marinova-Djambazova

We view the therapeutic process as counteracting to the pathogenic process 
and in it the therapeutic change is achieved under the infl uence of a set of therapeu-
tic factors activated by various therapeutic tools and interventions. The process in 
psychodrama therapy essentially does not differ qualitatively from the therapeutic 
processes described in other psychotherapeutic modalities. Unlike in the others, in 
psychodrama these processes are not only at an imaginary-verbal level but at the 
1 Психодрама център „Орфеус“
2 АИПСМПП „Орфеус“
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level of full experience in action. Work at such a level requires a warming up phase 
to achieve it, as well as a subsequent phase of sharing for a smooth exit. Like other 
psychotherapeutic methods, psychodrama examines the harmful effects of signifi -
cant negative experiences, but an important part of the therapeutic work is also to 
reinforce signifi cant positive experiences. Experiences that are of the same emo-
tional and cognitive quality as naturally occurring in life, activating the sensory, 
kinesthetic, emotional and intellectual functions of the brain are produced in the 
therapeutic room. Depending on the pathogenic process – with satisfying or unsat-
isfying, encapsulated or unrealized experiences, different therapeutic strategies are 
recommended. Two clinical cases illustrate the use of these strategies in patients 
with panic disorder.

Key words: psychodrama, therapeutic process, therapeutic factors, action 
catharsis, action insight, action learning, corrective emotional experience, reinte-
gration, panic disorder

Така както психопатологията може да бъде резултат от въздействие 
на единични или на комбинация от различни патогенни фактори (ран-
нодетски травми, задръжки в развитието, разстроени връзки, потиска-
не или неадекватно социално обучение), така и оздравителният процес 
може да протича под влияние понякога на единични, но по-често на съ-
четание от различни терапевтични фактори. Различните терапевтични 
фактори могат да бъдат с различна ефективност за различните пациенти, 
при работата на различните терапевти, в различните групи и в различ-
ните житейски обкръжения. При един пациент централна детерминанта 
за терапевтичната промяна може да се окаже действения инсайт, докато 
при друг – корективното емоционално преживяване. 

Патогенетичният процес често представлява дезинтеграция на 
психичните процеси след травматични преживявания, което може да до-
веде до блокиране на спонтанността, вътре-ролеви и между-ролеви кон-
фликти, недостатъчна ролева пластичност или висока ролева ригидност. 
По тези или други причини може да се наруши процесът на спонтан-
на креативност. При „незавършен процес“ в отношенията със значима 
фигура неекспресирани емоции могат да останат дълбоко потиснати за 
дълго, с което да определят отношенията и поведението на индивида. 
Дезадаптираното поведение може да е резултат от единично или сис-
темно повтарящо се травматично събитие. В резултат на нарушението 
проблемът може да бъде деклариран от индивида, да бъде представен от 
индивида или да бъде наблюдаван и дефиниран от други. 

Проучвания показват, че процесът на абсорбиране и последващо 
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кодиране (научаване) на всички преживявания в мозъка е физиологичен, 
биохимичен и неврологичен феномен, който следва постоянни модели 
(Van der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 1996). Интерпретацията на значени-
ето на записаните преживявания е психологичен продукт, резултат също 
на физиологични, биохимични и неврологични процеси. Значението на 
тези записи се манифестира под формата на изводи и заключения, които 
се превръщат в подходи, философски възгледи, насоки за поведение. 

Поведението на човек се формира под влияние на съвкупност от 
въздействията на преживяванията му, акумулирани през времето на не-
говия живот (Kipper, 2007). Професор Дейвид Киппър дефинира прежи-
велищния опит като хранилище в паметта за емоционалните реакции 
и/или когнитивните изводи за събитие, което включва взаимодействие 
между индивида и ситуацията. Значими са тези преживявания, които, ко-
гато се случват, въвличат силни позитивни или негативни емоционални 
реакции. Уникалният „преживелищен басейн“ на индивида представля-
ва комбинация и композиция от миналите му преживявания и определя 
подхода и възгледите му за себе си, за реалността и за живота (Киппър, 
2001). Интензивни, значими преживявания, както удовлетворяващи, 
така и болезнени, запомнени или потиснати, могат да определят и въз-
приятията, и начина на мислене, както рационално, така и ирационално.

Концепцията на Дейвид Киппър (Kipper, 2007) за преживелищна 
реинтегративна действена терапия (ПРДТ) (или преживелищен реин-
тегративен модел, ПРМ (Киппър, 2001) е насочена към промяна именно 
на тази психологична компонента на преживяванията. Записът за съби-
тието, споменът за преживяното може и да не бъде заличен, но приписа-
ното му психологично значение, тълкуването му, може да бъде промене-
но чрез психотерапия. Успешната психотерапия изисква преподреждане 
на стария, неудовлетворителен „прeживелищен басейн“ на клиента. В 
своя реинтегративен модел проф. Киппър разграничава две двойки кате-
гории на преживявания – едната двойка е удовлетворяващи – неудовлет-
воряващи преживявания, другата двойка е капсулирани и нереализирани. 
Базирайки се на Csikszentmihalaui (1975), Киппър дефинира преживя-
ванията като удовлетворяващи, когато човек е в състояние на психична 
негентропия, и неудовлетворяващи, лоши, когато човек е в състояние на 
психична ентропия. Csikszentmihalaui описва психичната негентропия 
като състояние, произвеждащо удоволствие, щастие, удовлетворение и 
забавление. Преживява се, когато всичките съдържания на съзнаваното 
(а може би и на несъзнаваното) са в хармония по между си и с целите, 
които определят личното разбиране за селфа. Целта е есенциален ком-
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понент при постигане на състояние на негентропия (Киппър, 2001). Със-
тоянието на психична ентропия според Csikszentmihalaui (1978, 1985) 
се отнася до състоянията, предизвикващи разстройства чрез конфликт 
между индивидуалните цели, преживява се като страх, скука, апатия, 
тревожност, объркване, ревност, в зависимост от информацията и це-
лите, с които тя е в конфликт. Болезнените преживявания са тези силни 
или продължителни, значими неудовлетворяващи преживявания (често 
това са страх, гняв, мъка), които са причинили потисната или незабрави-
ма болка, довели са до дисфункционално, дезадаптивно поведение, без-
полезни подходи, себезащитни позиции или други изтощаващи ефекти 
(Киппър, 2001). Понякога споменът за такова значимо преживяване ос-
тава незаличим, понякога се помни, но се отрича, понякога той е толкова 
болезнен и съкрушителен, че е потиснат, запратен в несъзнаваното или 
пред-съзнаваното ниво. Другата двойка е капсулирани и нереализирани 
преживявания. Капсулирани преживявания са тези, които са се появили 
в миналото, някои от тях са удовлетворяващи, някои са незначителни и 
неповлияващи, но някои са запомнени като болезнени и разрушителни, 
например силен страх, преживяно насилие или друга травма. Нереализи-
рани преживявания са тези, които са свързани със случки или ситуации, 
които не са изживени в миналото. Някои от тях се очаква да са удовлет-
воряващи и затова са желани да се случат, но има и негативни нереа-
лизирани преживявания като страх или тревога в очакване на събитие, 
което все още не се е случило. Както и другите психотерапевтични ме-
тоди психодрамата изследва вредните влияния на значимите негативни 
преживявания, но значима част от терапевтичната работа се състои и в 
укрепване на значимите позитивни преживявания.

Ние разбираме терапевтичния процес като процес, противодейст-
ващ на патогенетичния, при който терапевтичната промяна се постига 
под въздействието на комплекс от терапевтични фактори, активирани 
чрез различни терапевтични инструменти и интервенции. Процесът 
на психодраматична терапия по същество не се различава качествено 
от терапевтични процеси, описани в други психотерапевтични модал-
ности. Фройд (Freud, 1914) описва процеса на лечение като спомняне, 
повтаряне и преработване (работа през) на минал и неосъзнаван мате-
риал в терапевтична среда. Едни от основните пионерни елементи на 
психотерапията на Фройд са вижданията, че симптомите имат своя из-
точник в емоционални смущения в миналото и че възстановяването на 
потиснати спомени и катарзисната експресия на емоциите могат да до-
ведат до освобождаване от симптомите. Франц Александър (Alexander, 
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French, 1946; Alexander, 1961) ревизира психоаналитичната парадигма, 
като предполага, че е необходима допълнителна стъпка в терапевтичния 
процес след катарзисното освобождаване и го нарича „корективно емо-
ционално преживяване“.  След като травматичните спомени от детство-
то са разкрити, индивидът отново преживява събитието, но различно от 
първоначалното, защото преживява връзката с терапевта по различен 
начин, от този като дете с майка си и баща си – може да изрази своята 
агресивност и уязвимост пред терапевта, без да бъде наказан, може да 
се отстоява, без да бъде критикуван или цензуриран. Неопровержимата 
реалност на това преживяване позволява на клиента да научи, че вече не 
е дете, изправено пред всемогъщ баща.

Подобен е терапевтичният процес, описан и от различните форми 
на групова психотерапия, които приемат, че значими минали преживя-
вания са довели до нарушения в психичното функциониране в настояще-
то и изследват, заменят, коригират или обогатяват преживелищния опит 
на груповите членове (Kipper, 2007). Психодрамата се различава от тях в 
това, че тези процеси протичат не само на представно-вербално ниво, а 
на нивото на цялостно преживяване в действие. Работата на такова ниво 
изисква една предшестваща фаза на загряване за постигането му, както и 
една последваща фаза на споделяне, за плавно излизане от него. 

Човешките преживявания се случват в определен контекст, реален 
(конкретна ситуация) или въображаем (сън или фантазия), който става 
неразделна част от последващия спомен за преживяното (Kipper, 2007). 
Тъй като взаимодействието с конкретната ситуация е неразривно свърза-
но с преживяното, връщането към него се улеснява изключително много 
чрез пресъздаване на оригиналния контекст върху психодраматичната 
сцена, колкото е възможно по-точно. Според Дейвид Киппър (Кип-
пър, 2001) предпоставка за ефективна преживелищна реинтегративна 
психотерапия е способността в терапевтичната стая да се произвеждат 
преживявания, които са от същото емоционално и познавателно ка-
чество като появяващите се по естествен начин в живота, активира-
щи сензомоторните, кинестетичните, емоционалните и интелектуални 
функции на мозъка. Това в психодрамата се постига в една допълнител-
на реалност (surplus reality), построена на психодраматичната сцена, в 
която отпадат границите на времето, и „тук и сега“ се възпроизвеждат и 
преживяват събития, независимо колко са отдалечени както в реалното 
пространство, така и в двете посоки на реалното време. Допълнителната 
реалност (Киппър, 2001) произлиза от временното и защитено премах-
ване на външните и вътрешните психологични граници. Изключително 
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важно е обаче да не се забравя, че това премахване на граници и обита-
ване на допълнителна реалност може да се случва само и единствено на 
действеното пространство на психодраматичната сцена, в терапевтична-
та стая, по време на действието на психодраматичната сесия. Връщането 
в груповото пространство по време на споделянето възстановява грани-
ците на реалното време и пространство и е плавен преход, подготовка за 
връщане към външната реалност.

Според Морено (Moreno & Moreno, 1969), целта, която си поста-
вя психодрама терапията е да направи клиента по-спонтанен, докато за 
Дейвид Киппър тя е да улесни коригирането, преформулирането и реор-
ганизирането на „басейна“ от значими преживявания на клиента (Kip-
per, 2007).

Психодраматичната сесия преминава през три фази: загряване, 
действие и споделяне. В първата фаза се постига емоционално загря-
ване към пре-изиграване на минало събитие тук и сега. Във втората 
фаза – на действието, се помага на протагониста (индивидът, който в 
конкретната сесия работи върху своя проблем) да достигне действен ка-
тарзис, да постигне действен инсайт и завършеност на незавършено в 
миналото действие. Следва преработване, ре-интеграция и пре-научава-
не (re-learning) (научаване наново). В третата фаза на протагониста се 
осигурява плавен преход към външния свят и ежедневието чрез затваря-
не и групово споделяне.

Основните терапевтични фактори в психодрамата по същество 
са използваните и от другите психотерапевтични методи: катарзис, ин-
сайт, корективно емоционално преживяване, ре-интеграция и научава-
не наново. Различното в психодрамата е, че тези фактори са в техния 
действен вариант. Нашето разбиране (Тарашоева, 2002) е, че, терапев-
тичният фактор е най-малкият, неделим агент на промяната, водещ до 
терапевтичен ефект. Предизвикването на терапевтичния ефект се случва 
вътре, в преживелищния свят на протагониста, в резултат от използване 
на техниките, и води до терапевтична промяна. Ние ясно разграничава-
ме терапевтичните фактори, които са двигателите на промяната вътре 
в протагониста, от техниките и интервенциите, които се използват от 
терапевта или групата, и са извън него (Тарашоева, Маринова-Джамба-
зова, 2017). Приемаме, че терапевтичните фактори в психодрамата са:

Ø Действен катарзис
Ø Действен инсайт
Ø Действено научаване – емоционално, когнитивно, междулично-

стово
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Ø Корективно емоционално преживяване
Ø Ре-интеграция на новите преживявания 
Терапевтичният процес при психодрамата протича последова-

телно през следните етапи: Емоционалното загряване води до действено 
пресъздаване на събитие от настоящето, близкото минало или бъдещето 
– тук и сега, в допълнителната реалност на психодраматичната сцена 
(пространството от стаята, върху което се развива психодраматичното 
действие, действеното пространство). В хода на действието се следват 
„ключове“ (вербални и невербални), които отключват асоциативния по-
ток от преживявания в събития от миналото, представляващи различни 
прояви на болестния процес в различните етапи от живота. Започвайки 
от настоящето (периферията), спускайки се по спиралата назад във вре-
мето и в дълбочината на преживелищния свят на протагониста, дости-
гаме до ядрото (корена) на проблема – травматичен минал опит, често в 
ранното детство. Тук често, но не задължително, се преживява дълбок 
действен катарзис на дълго потискани емоции. Освобождаването на 
потискано и натрупано афективо съдържание чрез експресия в цялостно 
действие на протагониста на психодраматичната сцена (психомоторно, 
вегетативно, емоционално, вербално) е много по-пълно и ефективно от 
това при чисто вербалния вариант. Действеният катарзис освобождава 
индивида от затайваната и преглъщана емоция, изкривяваща възприя-
тията, и проправя пътя за действие на другите терапевтични фактори. 
Самостоятелно този терапевтичен фактор не води до трайни резултати, 
той действа само в съчетание с останалите (Kellermann, 1984). Наше 
проучване от 2009 г. (Tarashoeva, Ilieva, 2010) също показа, че най-често 
срещаният терапевтичен фактор е действеният катарзис, той участва в 
почти всички комбинации с други терапевтични фактори (най-често с 
действен инсайт), но сам не е достатъчен за постигане на терапевтична 
промяна. След деблокирането на афективния поток и освобождаване от 
замъгляващите погледа емоции става възможна корекция във възприя-
тията и интерпретациите на посланията – постига се действен инсайт. 
В психодрамата процесът на самооткривателство („Аха“-преживяване-
то) се постига чрез езика на действието, а не като резултат на вербална 
интерпретация и интроспективен анализ, лежейки на кушетката. Пси-
ходрамата стимулира собствения аналитичен процес на протагониста. 
Заедно с водещия той отразява току-що преживяното и изследва своето 
поведение за нови значения. Действената интерпретация е индирек-
тен начин протагонистът да се запознае със значението на своето пове-
дение и да влезе в контакт с несъзнаваното на емоционално и физическо 
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ниво. Както Келерман (Kellermann, 1992) изтъква, психодраматичният 
действен инсайт не може да бъде пренесен от една личност на друга 
и не може да бъде даден на клиента от терапевта чрез интерпретация. 
Постигането му е възможно в контекст, стимулиращ спонтанността и 
снижаващ съпротивите. Действеният инсайт може да бъде както под 
формата на моментен проблясък от разбиране, така и като продължите-
лен процес на постепенно и последователно себеразбиране и комуники-
ране със себе си (Kellermann, 1992). Чрез „правене отново“ (re-doing) 
на същото травмиращо събитие от детството, но по нов, удовлетворя-
ващ начин се постига корективно емоционално преживяване – про-
тагонистът отстоява себе си не само пред терапевта и групата, но и пред 
възпроизведения образ на съответния родител, пресъздаден от помощен 
Аз (Auxiliary Ego – групов член или ко-терапевт). Корекцията в записа 
на травмиращо родителско отношение в детството, създаващ психоло-
гични проблеми в зряла възраст, се осъществява от помощен Аз, който 
влиза в ролята на родител, този път такъв, какъвто е бил необходим, за да 
расте детето здраво. Психодраматичната „допълнителна реалност“ пре-
доставя идеалните условия за корекция на емоционалното преживяване 
и на „записа“ в нов, нетравматичен. Наличието на новия „запис“, дори и 
да не анулира първия, отслабва патогенния му натиск. Това позволява на 
личността да продължи да израства от точката, където развитието е било 
спряно. Зерка Морено многократно подчертава, че психодраматичната 
сцена и нейната „допълнителна реалност“ е сътворена, за да може в нея 
да се случи всичко онова, което не е могло и не би могло да се случи в 
житейската реалност на протагониста, но е трябвало и трябва да се слу-
чи (личен контакт в тренинг семинари, 1992, 1994, 1997).3

Постигнатото в корективното емоционално преживяване е база 
за „отучване“ на старите неадаптивни модели на взаимоотношения и 
овладяване на нови, адаптивни, в следващите сцени. За овладяването 
им е необходимо изпробването на различните им варианти в защите-
на, „лабораторна“ среда, понякога продължително време. Действено 
научаване – емоционално, когнитивно, междуличностово, протича 
на различни нива през целия терапевтичен процес. Терапевтична про-
3 Морено, Зерка – личен контакт в тренинг семинари:
1992 г. Десетдневен международен семинар: Енкаунтер с Джейкъб Леви Морено с водещ 
Зерка Морено – Хайланд, Ню Йорк,
1994 г.  Десетдневен интензивен курс за психодрама-водещи под супервизията на Зерка 
Морено – Хайланд, Ню Йорк,
1997 г. Седемдневен семинар със Зерка Морено: Класическа психодрама – Еast Down – 
Холуел център, Англия.
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мяна е възможна, когато ученето е на „същностно ниво“ – телесно и 
перцептуално-моторно, основано на усещания, принадлежащи на до-
вербалната, ранна фаза на детско развитие. Ролевият тренинг осигуря-
ва всички необходими условия за ново научаване на междуличностови 
умения. Следва ре-интегриране на новия опит в субективната реалност 
на протагониста – всичко, което е било освободено трябва да бъде реин-
тегрирано: деблокираните емоции и вътрешния емоционален порядък, 
корективното емоционално преживяване и новия, удовлетворяващ и не-
травматичен „запис“ на ранно-детския опит, прозренията и себепозна-
нието, „завършените вече дела“, преработените конфликти и откритите 
нови стратегии за справяне. Преминаването през нови преживявания на 
психодраматичната сцена не е достатъчно за постигане на траен резул-
тат (Киппър, 2001). Необходимо е новото, удовлетворяващо преживява-
не да се интегрира в старата система от спомени, и да се сформира нов, 
удовлетворяващ „преживелищен басейн“. Тъй като това са удовлетво-
ряващи преживявания, интеграцията се осъществява спонтанно поради 
естествената тенденция те да бъдат предпочетени пред неудовлетворя-
ващите спомени и роли. Когнитивният процес, иницииран от терапевта, 
може да усили и улесни ре-интеграцията на новия преживелищен опит 
(Киппър, 2001). С новия преживелищен опит протагонистът се връща в 
сцена от настоящето и успява да „направи отново“ актуалната проблем-
на ситуация, като я промени в удовлетворяваща, именно чрез новопри-
добития си опит. 

Така описаният процес при протагонист-центрирана работа услов-
но наричаме „работа по вертикала“ – когато от настоящите интерпер-
сонални или интраперсонални затруднения се тръгва „по следите“ назад 
във времето, по спиралата на развитието на интрапсихичния травмати-
чен процес. В случаите, когато в протагонист-центрирана работа про-
тагонистът изследва настоящи взаимоотношения или вътрешни проти-
воречия, без да се търси и проследява произхода им назад във времето, 
условно я наричаме „работа по хоризонтала“.

Терапевтични инструменти са не само терапевтичните техники, 
но и всички средства за терапевтично повлияване, включително тера-
певтичната група, личността на терапевта, и т.н. Те са извън клиента 
(пациента). В наше проучване през 2009 година, на базата на протоко-
лите от проведените сесии в 2 групи за развитие на личностовия по-
тенциал с общо 57 протагонист-центрирани лични работи, проведени в 
Психодрама център Орфеус, проследихме честотата на терапевтич-
ните фактори, както и техниките, които ги активират (Tarashoeva et 
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al., 2010). За постигане на действен катарзис най-често са използвани 
техниките монолог – 90%, дублиране – 31%, размяна на ролите – 10%, 
огледало – 6%. Действен инсайт най-често е активиран чрез техниките 
дублиране – в 53% от случаите, следван от размяна на ролите – в 44%, 
монолог – 31%, и огледало 27% от случаите. Корективно емоционално 
преживяване е реализирано най-често чрез размяна на ролите – в 81% 
от случаите, дублиране – 29%, огледало – 14 %, монолог – 10 %. Дейст-
веното научаване е било активирано в приблизително еднаква степен от 
четирите техники – монолог – 38%, дублиране – 35%, размяна на ролите 
– 32 %, и огледало – 29%.

Терапевтичните интервенции представляват използване на те-
рапевтичните инструменти в определена последователност, в необхо-
димото терапевтично обкръжение, с цел даден терапевтичен фактор да 
повлияе на индивида и да се развие терапевтичният процес. Приема-
ме, че при протагонист центрираните работи могат да бъдат обособени 
следните типове интервенци (Tarashoeva et al., 2010) (без претенция за 
изчерпателност): 

•  Завършване на незавършен травматичен процес
•  Преодоляване на чувство за вина
•  Работа със загуба
•  Разрешаване на вътрешен конфликт
•  Разрешаване на междуличностов конфликт
•  Правене на избор 
•  Социален атом
•  Проекция в бъдещето

Дейвид Киппър (Kipper, 2007) разработва 9 различни стратегии 
за водене на протагонист-центрирана психодрама в зависимост от ком-
бинацията на значимите преживявания, довели до конкретната пробле-
матика. Той групира описаните по-горе 2 двойки дименсии на значими 
преживявания в 4 категории комбинации, и съответно на всяка дава под-
ходящи стратегии за водене:

Първата категория е при наличие на неудовлетворяващи капсу-
лирани значими преживявания – подходящи при нея са 3 стратегии:

1. Промяна на ефекта от болезненото преживяване чрез катарзис-
на реакция

2. Промяна на ефекта от болезненото преживяване чрез един нов 
позитивен край

3. Промяна на ефекта от болезненото преживяване чрез няколко 
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нови позитивни завършвания
Втората категория е при наличие и на удовлетворяващи капсули-

рани значими преживявания – подходящи при нея са 3 стратегии:
4. Балансиращо действие – редуциране на болезнения ефект от 

преживяването чрез поставянето му в подходяща перспектива
5. Насочване към его-укрепващи преживявания
6. Промяна на ефекта от преживяването чрез въвеждане на пози-

тивни преживявания, които са несъвместими с болезнените
Третата категория е при наличие на неудовлетворяващи нереали-

зирани значими преживявания – подходяща при нея е 1 стратегия:
7.  Промяна на ефекта от преживяването чрез пресъздаване на 

„най-лошия възможен вариант“
Четвъртата категория е при наличие на удовлетворяващи нере-

ализирани значими преживявания – подходящи при нея са 2 стратегии:
8. Липсващо, неизпитано преживяване – удовлетворяване на же-

лание или фантазия
9. Практикуване на умения
В хода на проучване на Ефективността на психодрама терапия 

на болни с паническо разстройство (Тарашоева, Маринова-Джамбазо-
ва, 2016а), наред с основната цел на проучването проявявахме интерес и 
към терапевтичните фактори и терапевтичния процес (Тарашоева, Ма-
ринова-Джамбазова, 2016б). Чести теми за лична работа в двете групи 
с пациенти с паническо разстройство, проведени в хода на проучването 
бяха: „Нямам право да си почивам, трябва непрекъснато да работя.“ („па-
никите ми са все в почивните дни“), „Трябва да се погрижа за другите, 
техните потребности са по-важни от моите.“, „Приятно ми е да давам, 
но когато получавам ми е трудно. Чувствам се длъжна.“, „Ако с някой 
близък се случи нещо лошо, аз съм виновна.“ – отговорност и вина.

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ: 
Представяме проследяване на терапевтичния процес при два слу-

чая от групите в това проучване (имената на лицата са променени с оглед 
спазване на конфиденциалността):

Терапевтичен процес при Дияна. Жена на 49 г., с втори брак, син 
и дъщеря от първия, професионално активна. Има паник атаки от 4 ме-
сеца. Често се проявяват и при най-лек намек за агресивност в интона-
цията. Свързва го с дългогодишното съжителство с бившия си съпруг, 
болен от шизофрения и неговото гневно викане и обидни думи.

Сцена 1. Възпроизвеждаме случка от последните дни – колежката 
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ѝ С: „На мен все намират пропуски, а на теб няма да намерят (с под-
текст „защото си близка приятелка с проверяващата“), Дияна не може 
да отговори нищо, свива се в себе си и се появява стягането, обичайно 
предшестващо паник атаката. В ролята на Стягането Дияна казва: „Стя-
гам те, защото искам да те притеснявам, искам да те е страх“. Когато в 
собствената си роля чува думите на Стягането (подадени от помощен 
Аз в ролята му), веднага се появява образът на майка ѝ, за която Дияна 
казва: „Тя винаги е имала негативно отношение към мен.“ Изплува ясен 
спомен от 14 годишна възраст: 

Сцена 2. Дияна е на 14 г. и моли майка си да ѝ разреши да отиде 
да празнува рождения ден на най-добрата си приятелка на село, там ще 
са и родителите ѝ. В ролята на майката описва себе си: „Не може да се 
разчита на нея. Нерешителна е, не иска да свири на пиано, а е в балетно 
училище, така няма да може да стане известна“. Като майка си заявява 
остро: „Не можеш да взимаш решения сама. Те само те използват, защо 
мислиш, че са ти приятелки?“ Когато се връща в своята роля на 14-го-
дишна и чува тези думи, подадени от помощен Аз в ролята на майка ѝ, 
се появява същото Стягане, споделя, че чувства объркване и гняв. Пока-
нена да експресира гнева, казва „Няма гняв, има болка“.

Водещият: „Кажи на майка си (в ролята има Помощен Аз) от какво 
имаш нужда.“

Дияна: „Искам да бъдем по-близки, имам нужда да усетя, че ме 
обичаш, никога не си ми го показвала. Винаги си ме пренебрегвала и 
съм се чудела защо! Самотно ми е, винаги съм търсила навън някой да 
ме обича, тук усещам само неодобрение. Какво съм ти причинила?“ – 
произнася тези думи с дълбоко ридание и припомня на майка си, как я е 
будила сутрин в 5 часа, за да свири на пиано, преди да отиде на училище, 
както и други случаи, оставили в нея болезнени следи. След експресията 
на интензивна болка и огорчение Дияна споделя: „По-добре съм, изчез-
на стягането“. Катарзисът „отваря вратата“ за действието на дру-
гите терапевтични фактори в следващите етапи от терапевтичния 
процес.

Сцена 2 А. – Правене отново (Re – doing): правим същата сцена по 
нов, удовлетворяващ начин. „Даваме“ на Дияна майката, от която винаги 
е имала нужда, за да расте здрава и щастлива. Дияна влиза в ролята на 
тази майка и отправя послание към 14-годишната Дияна, с което дъщеря 
ѝ да се почувства обичана, приета, зачетена и значима. Връща се в собст-
вената си роля и получава това послание от Помощен Аз в ролята на 
майка ѝ. Тук терапевтичен фактор е корективното емоционално пре-
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живяване и интегриране на новия опит в преживелищната реалност 
на протагониста. Интервенцията е Завършване на незавършен травма-
тичен процес.

Сцена 3. Връщаме се в сцената, от която сме тръгнали – разгово-
рът на Дияна с нейната колежка С, но вече действа с новия си, придобит 
по време на работата си преживелищен опит и успява да реагира по нов 
начин – да отговори на колежката си с достойнство, отстоявайки своята 
позиция. Споделя, че сега, когато си е казала какво мисли, се чувства 
много по-добре, няма стягане, няма паника. Променената вътрешна 
реалност на протагониста променя и реагирането на външните въз-
действия. Действено научаване при интервенция за разрешаване на 
междуличностов конфликт.

След приключване на действието Дияна споделя огромната си 
изненада, че се е върнала не в травмиращите спомени с бившия си съп-
руг, а директно в детството си. „Беше ми много важно да се срещна с 
майка ми, почувствах нещо, което никога в реалността не съм преживя-
ла – колко хубаво е да съм обичана“. В следващата сесия Дияна разказва: 
„След работата си тук се чувствах добре и спокойна. За първи път успях 
да се зарадвам, без да имам стягане и паника. Към момента се опитвам 
да си изразявам мнението дори и пред съпруга ми, така досега не съм се 
изразявала.“ 

Терапевтичен процес при Вера. Жена на 49 г., омъжена с един 
син, професионално активна. Има паник атаки от 15 години и се пред-
шестват от силен страх да не загуби някой от най-близките си. Актуален 
проблем е, че 9 месеца работи за приятелка, която не ѝ плаща заплата, 
въпреки че обещава. Скоро Вера ѝ е обявила, че напуска, но приятелката 
ѝ, започнала да намеква, че ще се самоубие. Вера се чувства виновна, 
и продължава да работи за нея без заплащане. Не се чувства добре от 
това и състоянието ѝ се влошава. „Аз се ядосвам, че съм нерешителна. 
Не съм в хармония със себе си.“ Първоначалната идея за необходимост 
от интервенция за разрешаване на междуличностов конфликт бързо от-
стъпва място на необходимост от интервенция за разрешаване на вътре-
шен конфликт.

Сцена 1. – среща между „двете Вера“, както самата тя се опис-
ва: Решителната Вера – Смела и импулсивна. Разбиращата Вера – от-
стъпва, съобразява се с другите, мисли за всеки, издръжлива. Вера влиза 
последователно във всяка от двете си роли, представя „скулптура“ на 
ролята, изобразяваща я максимално ясно психомоторно и отправя пос-
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лание към Цялата Вера. В ролята на Цялата Вера, при получаване на 
посланието „Не може да си коравосърдечна, защото на жената трябва 
да ѝ се помогне“ (подадено от помощен Аз в ролята на Разбиращата 
Вера) изплува спомен от детството ѝ и влизаме в: Сцена 2. – Вера е на 
9 години и се представя: „Аз съм весело дете, но това е времето, в което 
майка ми се разболя и влезе в болница. В къщи сме аз, баща ми и брат 
ми. Аз ходя на училище, после върша домакинската работа, чистя, готвя, 
храня кокошките“, „Харесва ми да помагам и да се грижа. Страх ме е за 
майка ми, и за баща ми – той е много притеснен. Страх ме е, че ако не се 
грижа, може да загубя някого“ – пресъздава усърдието да върши всичко 
по най-добрия възможен начин, защото ако тя не се справя, някой от тях 
ще умре.

Сцена 3. – предлагаме на малката Вера да се срещне с някой мъ-
дър възрастен, на когото вярва, и да си поговори с него за умирането и 
за това, какво може да направи едно дете, за да го предотврати. Избира 
да се срещне (в допълнителната реалност на психодраматичната сцена) 
с баща си, който в реалността е починал 3 години след като майка ѝ се 
разболява. (Майка ѝ е жива.) В ролята на баща си, Вера дава послание 
към 9-годишната си дъщеря, освобождаващо я от каквато и да е отго-
ворност и вина за боледуването на майка ѝ, както и за неговата смърт. В 
този несъстоял се в реалността разговор, в допълнителната реалност на 
психодраматичната сцена, бащата благодари на детето за всеотдайните 
му грижи в периода на боледуване на майката, моли го за прошка, зато-
ва, че погълнат от своите страхове за живота на жена си, не е успял да 
се погрижи за чувствата на дъщеря си. (Интервенция за преодоляване на 
чувство за вина.) Бащата и дъщерята сърдечно изразяват взаимната си 
обич и ценене. Вера успя да приеме посланието, дадено ѝ от помощен 
Аз в ролята на баща ѝ – корективно емоционално преживяване.

Сцена 4. Отново се срещат двете Вера, разговарят за вината и от-
говорностите и на базата на новопридобития опит снемат отговорността 
от себе си за евентуалното самоубийство на приятелката. Новият пре-
живелищен опит е реинтегриран.

В следващата сесия Вера отбеляза „Беше ми изключително по-
лезно да осъзная откъде идва чувството ми за непрекъснато обгрижване 
към близките ми, старанието ми всички те да са добре и да са доволни 
от мен. Мисълта, че може да съм виновна за смъртта на майка ми, и 
че за да ѝ помогна, ще трябва да съм перфектна, винаги е ръководила 
поведението ми. Потискала съм желания, мнения, все се стараех да не 
сбъркам“. След 2 сесии Вера разказа: „Едва сега осъзнавам колко полез-
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на ми е била личната ми работа. Преди да се включа в тази група, мислех 
за всички останали, преди да помисля за себе си. Откакто съм с вас, 
поставям себе си на първо място и всички от семейството ми забелязват 
промяната в мен. Синът ми отбелязва, че не го разпитвам толкова много 
в последно време и не му се бъркам – вече не съм така обсебващо об-
грижваща. Съпругът ми също е изненадан, защото започнах да си казвам 
мнението и на него.“ 

ДИСКУСИЯ: 
В случая на Дияна болезнените преживявания на отхвърляне 

(капсулирани неудовлетворяващи) и на липса на усещане, че е обичана 
(нереализирани удовлетворяващи) са продължавали през цялото детство 
и юношество. Те не са били забравени, но в съзнанието ѝ са били измес-
тени от последвалите травматични преживявания по време на първия ѝ 
брак, с които си е обяснявала психичните си проблеми и симптоми. Сце-
на от по-близката реалност (с бившия ѝ съпруг) спонтанно беше пропус-
ната, т.к. Дияна я изговори по време на интервюто и директно изплува 
споменът от детството. Терапевтичните фактори в тази работа по верти-
кала бяха катарзис на дълго потискана болка, корективно емоционално 
преживяване – получаване на майчина обич и харесване, и ре-интегра-
ция на този нов опит. Преодоляването на болезнените преживявания се 
постигна чрез катарзисна реакция, даване на едно позитивно завърш-
ване и реализиране на несбъднато в реалността желание. В резултат, 
протагонистът не само спонтанно намери нов отговор на актуалния про-
блем с колежката си, но започна да отстоява позиция и в отношенията 
със съпруга си и постигна редуциране на симптомите си. 

В случая на Вера болезнените преживявания на страх за живота 
на родителите си (капсулирани неудовлетворяващи) и чувството на вина 
за евентуална смърт на майка ѝ (неудовлетворяващи нереализирани) са 
доминирали в определен период от детството ѝ, но са довели до трайна 
промяна в нагласите ѝ към себе си и към другите. Така се стига до въ-
трешния ѝ конфликт в ситуацията с приятелката ѝ, като, от една страна 
,се чувства експлоатирана и манипулирана от нея, от друга страна, по-
ема отговорност за нейния живот и нейния провален бизнес. Първона-
чално личната работа можеше и да протече по хоризонтала като диалог 
за постигане на споразумение и хармония между двете роли на Вера, 
но той се превърна в загряване и я отведе към травматичния опит в дет-
ството. Корективното емоционално преживяване в психодраматичната 
среща с баща ѝ (несъстояла се в реалността) я освободи от отговорност 
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за живота на родителите ѝ и чувството на вина. Той ѝ поиска прошка и тя 
я даде. Постигна инсайт за източника на перфекционизма си и на обсеб-
ващото обгрижване към всички около себе си. В последвалата среща със 
самата себе си Вера осъзна ясно, че не носи отговорност за живота на 
приятелката си. В следващите две седмици и самата тя и близките ѝ от-
четоха осезаема положителна промяна в отношенията ѝ с тях. Болезне-
ният ефект от преживяването бе променен чрез въвеждане на позитивни 
преживявания, които са несъвместими с болезнените.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Доброто познаване на терапевтичните фактори, умелото направля-

ване на терапевтичния процес и владеенето на терапевтичните инстру-
менти и интервенции ще допринесе за това нашите клиенти да успеят 
да постигат повече психична негентропия в своите преживелищни „ба-
сейни“.
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 THE IMPACT OF CULTURE ON AUTISM AWARENESS AND 
AUTISTIC TRAITS: A COMPARISON OF BRITISH AND 

BULGARIAN POPULATIONS
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Abstract: Cultural infl uences that may affect the perception and knowledge 
of autism and effects of autistic traits displayed in British and Bulgarian population 
were investigated. This study compared knowledge associated with ASD in a country 
with limited autism resources, Bulgaria, and a country with substantial autism 
resources, the United Kingdom. University students in Bulgaria (N = 20) and the 
United Kingdom (N = 20) completed assessments of knowledge associated with 
ASD. Participants also completed the Autism Spectrum Quotient to assess the degree 
to which they have traits associated with ASD. Students in the UK exhibited higher 
knowledge about ASD than Bulgarian students. However, there were no signifi cant 
differences between groups on the degree to which they have traits associated with 
the autistic spectrum. Thus, cross-cultural research is needed for disentangling the 
impacts of cultural values and available resources on knowledge associated with 
ASD and display of autistic traits

ВЛИЯНИЕТО НА КУЛТУРАТА ВЪРХУ ОСВЕДОМЕНОСТТА 
ЗА АУТИЗМА И АУТИСТИЧНИТЕ ЧЕРТИ, СРАВНЕНИЕ 
МЕЖДУ БРИТАНСКО И БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.

Татяна Анатоли Георгиева
Бакалавър по психогия, Университет Кардиф

Резюме: Културните влияния, които могат да окажат влияние върху 
възприятието и познанието за аутизма, както и влиянието на аутистични 
черти, проявени в британско и българско население бяха изследвани. Позна-
нията, свързани с разстройствата от аутистичния спектър в страна с 
ограничени ресурси – България и страна със солидни ресурси за аутистичния 
спектър като Великобритания бяха изследвани. Познанията на студентите 
от двете страни относно аутистичния спектър бяха изследвани. Участниците 
също попълниха Аутистичен коефициент за определяне на нивото на проя-
вени аутистични черти. Студентите от Великобритания показаха повече 
познания относно аутизма отколкото студентите от България. Въпреки 
това, изследванията показаха, че няма значими различия между двете групи 
относно проявите на аутистични черти. Следователно, повече междукул-
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турни изследвания са необходими, за да се разкрият въздействията на култур-
ните ценности и налични ресурси относно осведомеността за аутизма и 
прояв лението на аутистични черти.

INTRODUCTION

Autism spectrum disorder (ASD) and autism are both developmental 
conditions that involve a wide range of complex and problematic behaviours 
such as diffi culties in verbal and nonverbal communication, an inability to 
function in social situations, and defi cits in motor and perceptual behaviour. 
These conditions affect individuals early in childhood and have long-lasting 
effects for them and their families. Services to support and educate individu-
als about ASD in low-income and less substantial autism resources are far 
from equally spread around the world. Therefore, cross-cultural research is 
needed to develop autism services which will be culturally appropriate for 
countries and regions where autism services are limited. The current study 
compared knowledge associated with ASD in Bulgaria, a country with limit-
ed autism resources for people with ASD, and the United Kingdom, a country 
with substantial resources and support for people with ASD. This study also 
examined the effects of autistic traits displayed across British and Bulgarian 
population. 

ASD in Bulgaria has received relatively little attention from the re-
search community. There has been only one previous piece of work from 
Bulgaria that is relevant. A review by (Levterova, 2010) about social services 
for autistic children in Bulgaria has revealed certain problems associated with 
the social services. For instance, these problems include ineffective services 
for work with families and children, insuffi cient activity in the prevention of 
aggression towards children with autism, limited presence of social services 
in education and insuffi cient media presentation of social services. In addi-
tion, Bulgaria has also received relatively little funding compared to countries 
such as the United States and United Kingdom. For example, (Pellicano et 
al., 2013) have provided a systematic summary of the current state of UK’s 
autism research both in terms of research funded and research output. Their 
search identifi ed a total of 106 competitive funding awards made between 
2007 and 2011. Over this period £20,829,118 have been spent on autism re-
search by UK funders, approximately £4 million per year. A total of £3.8 
million has been spent on 14 projects involved in treatment during the 5-year 
period, including grants on CBT, socially assistive technology and parent-
mediated interventions. Therefore, the United Kingdom has more substantial 
autism resources and services compared to Bulgaria. 
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Prior research has demonstrated that misconceptions and little aware-
ness associated with ASD are apparent worldwide. There is variance in un-
derstanding of ASD cross-culturally. Although the current study may be the 
fi rst to compare knowledge associated with ASD across Bulgarian and Brit-
ish population, inaccurate knowledge and perception about ASD have been 
documented internationally, including college students in Nigeria (Igwe et al. 
2010),and the US (Tipton and Blacher 2014). Insuffi cient knowledge about 
how to support those on the spectrum has been reported in studies by (Chown, 
2010; Imran et al 2011) as well as lack of knowledge about core diagnostic 
characteristics (Bakare et al. 2009; Kharti et al. 2011; Gillespie-Lynch et al. 
2015).

In one piece of research the role of culture in shaping family, communi-
ty and the understanding of developmental disabilities and treatment by pro-
fessionals were addressed. Daley and Sigman (2002) reviewed the literature 
on autism within a cultural context drawing from research with 109 families 
of autistic children in urban India. The researchers suggested that although 
ASDs occur across all cultures, there were differences in the presentation of 
autistic symptomatology. For instance, expression of core ASD symptom ex-
pression appeared to be vulnerable to the one’s culture. Even though that there 
is a worldwide acceptance of ASD’s diagnostic criteria, cultural differences in 
terms of what is considered normal development might affect the diagnosis. 
Matson et al., (2011) examined the different ways of reporting symptoms of 
ASD across various cultures. The Autism Spectrum Disorders-Diagnostic for 
Children was applied to investigate symptoms of ASD between children from 
South Korea, Israel, the UK and the US. It was found that there were signifi -
cant differences for nonverbal and verbal communication/socialization, and 
insistence upon sameness interests. Children from the UK were found having 
signifi cantly more impairment across all domains whereas children from Is-
rael had signifi cantly less impairment on the ASD-DC domains.

However, on the domain of social relationships no signifi cant differ-
ences emerged between participants. The researchers proposed two possible 
explanations to explain these difference. It was fi rst proposed that there might 
have been differences in parent’s expectations of their child’s developmental 
behaviour because certain behaviours associated with early markers of ASD 
in one culture or country may not be considered as abnormal by parents in 
other countries. Moreover, it was also suggested that diagnostic differences 
between the countries could exist. 

Therefore, different approaches to screening for ASD symptoms, aeti-
ology and illness are taken across countries such as the US and the UK (Levy, 
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Mandell, & Schultz, 2009). Different cultures perceive ASD differently and 
beliefs about its causes can signifi cantly infl uence families and community’s 
attitudes towards diagnosed individuals. For instance, Tipton and Blacher 
(2014) examined knowledge associated with ASD among college community 
by using an anonymous online version of the Autism Awareness Survey. They 
found that college communities were knowledgeable about some aspects of 
autism. However, certain misconceptions like (autism is caused by vaccines) 
remained common. Therefore, cross-cultural variations in knowledge about 
ASD are extremely important because they may infl uence how autism is in-
terpreted, expressed, and supported (Ravindran and Myers 2012; Matson et 
al. 2011).

A further aim of the current study was to examine the effects of autistic 
traits displayed in British and Bulgarian population. Several previous studies 
have investigated cross-cultural comparison of autistic traits in different na-
tionalities and cultural groups. The Autism Spectrum Quotient (AQ) was de-
veloped by Simon Baron Cohen and his colleagues in 2001 as a tool of meas-
uring the degree to which an individual with normal intelligence has traits 
associated with ASD. Freeth et al., (2013) compared the expression of autistic 
traits by using the AQ in order to identify possible cultural differences in the 
expression of autistic traits in in one sample from a Western culture (UK) 
and two Eastern cultures (India and Malaysia). Their fi ndings demonstrated 
that higher scores on the AQ were observed in Indian and Malaysian students 
compared to UK students. Therefore, autistic traits were reported more in the 
Eastern than the Western cultures and males scored higher than females in all 
three samples. There were no differences found between groups for attention 
detail scale whereas students in the Eastern samples scored higher than the 
UK sample on items such as social skill, attention switching, communica-
tion and imagination, However, Indian students scored higher than both other 
groups on imagination. Also, the Malaysian students scored higher than both 
other groups on Attention Switching.

Broadbent, Galic, and Stokes (2013) used the AQ to assess autistic 
traits in an Australian sample of individuals with ASD and a sample of typi-
cally developing individuals. It was found that individuals with ASD scored 
higher than typically developing individuals on total AQ scores and its sub-
spaces. However, there were no gender differences found on total score. This 
might be due to the possible cultural differences which may explain some of 
the psychometric variations found. Therefore, the AQ was found to be a reli-
able instrument for investigating variation in reporting symptoms of autism in 
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both general and ASD populations within an Australian population. Moreo-
ver, Wakabayashi et al., (2006) conducted a study by using the AQ in order to 
determine if the AQ would generate similar results to those found in UK sam-
ples by using Japanese participants. It was found that the results for the two 
cultures were quite similar. Adults with Asperger syndrome/high functioning 
autism (AS/HFA) had a signifi cantly higher scores than control and university 
students. Their fi ndings suggested that severity of autistic like traits was ex-
pressed similar across these two different cultures. Therefore, different results 
have been obtained with AQ depending on the degree to which cultures differ 
from each other. 

Aims and Hypotheses of the Current Study

Participants’ score on Autism Awareness Survey and Autism Spectrum 
Quotient were measured. The aims of the current study were: (1) to compare 
knowledge associated with ASD knowledge among university students in the 
United Kingdom and Bulgaria, (2) to investigate whether there will be sig-
nifi cant cultural differences between British and Bulgarian participants on the 
degree to which they have traits associated with the autistic spectrum. 

Hypothesis for aim 1: Given the scarcity of ASD services in Bulgaria 
it was expected knowledge about ASD to be lower in Bulgarian participants 
than in British participants. To test this hypothesis an adapted version of Au-
tism Awareness questionnaire by Stone (1987) was administered in order to 
investigate which group of participants will show lower levels of understand-
ing and perception of Autism. 

Hypothesis for aim 2: It was predicted that there will be no signifi cant 
cultural differences between British and Bulgarian participants on the degree 
to which they have traits associated with the autistic spectrum. To test this 
hypothesis the Autism Quotient by Simon Baron-Cohen et al. (2001) was 
administered to assess how many autistic traits Bulgarian and British partici-
pants will display. Therefore, the AQ will allow to investigate whether there 
will be any cultural differences between both populations. 

All participants received a link to the study via email. Subjects had to 
fi rst complete the Autism Awareness Survey, then a couple of demographic 
questions and in the end they had to complete the Autism Spectrum Quotient.
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METHODS

Participants
There were three groups of participants that took part in the study. The 

fi rst group of participants consisted of Bulgarians that have only lived in Bul-
garia whereas the second group of participants consisted of Bulgarians that 
have lived in Bulgaria but are currently living in the UK. Also, the third group 
of participants consisted of British people that have lived only in the UK 
and are still currently living there. In total there were sixty participants in 
the study and each condition consisted of twenty participants (UK: N = 20, 
M=19.65 years, BG: N= 20, M= 24.2 years and Bulgarians in UK: N=20, M= 
20.1 years). The total mean age of participants was 21 (SD = 2, 34). All three 
groups of participants were recruited by an advertisement and they received 
a link via email inviting them to take part in the study. All participants were 
university students with different academic degrees and they were not com-
pensated for their time. All ethical considerations and approval regarding this 
study have been obtained from Cardiff University’s School of Psychology 
Ethics Committee. 

Apparatus/Materials 
Demographics Questionnaire
The demographics questionnaire asked participants to report their age, 

gender, education level, area of study, and personal experiences with ASD, 
which was assessed with the following question. ‘‘Does a close family mem-
ber (either parents or sibling) have a diagnosis of autism? 

Autism Awareness Survey
To examine knowledge associated with ASD, we adapted the Autism 

Awareness Survey (Stone 1987,) with 13 items from the original scale and 6 
new items. This questionnaire measured participant’s knowledge and beliefs 
about autism (e.g., “Most autistic children have special talents or abilities“). 
Items were scored on dichotomous questions with two possible answers 
that ask for Yes or No response. The correct responses received a score of 
1 whereas the incorrect responses received a score of 0, with higher scores 
indicating more autism awareness.

Autism Quotient 
To assess how many autistic traits participants had the AQ was 

used as a quick and quantitative self-report instrument. The AQ consisted 
of 50 items statements and is divided into fi ve different domains or cate-
gories of autistic traits. These were: social skills (items 1, 11, 13, 15, 22, 
36, 44, 45, 47,48); attention to detail (items 5,6,9,12,19,23,28,29,30,49); 
attention switching (items 2,4,10,16,25,32,34,37,43,46); communi-
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cation (items 7,17,18,26,27,31,33,35,38,39) and imagination (items 
3,8,14,20,21,24,40,41,42,50). Each of the items listed above scored 1 point if 
the respondent recorded the abnormal or autistic-like behaviour either mildly 
or strongly (Abnormality = poor social skill, poor communication skill, poor 
imagination, exceptional attention to detail, poor attention-switching/strong 
focus of attention). The AQ items consisted of statements that were answered 
on a 4-point Likert scale. Approximately half the items were worded to pro-
duce a ‘disagree’ response, and half an ‘agree’ response, to endorse an autistic 
trait. This has been done to avoid a response bias either way. The minimum 
score on the AQ is 0 and the maximum score is 50. 

Design 
The design of this study was a cross-cultural comparison between three 

groups of individuals. Participants‘s score on both Autism Awareness Survey 
and Autism Spectrum Quotient were measured. 

Procedure 
At recruitment, participants were given a link to access the survey on 

Qualtrics where they were fi rst provided with informed consent. All partici-
pants completed a demographics questionnaire which was followed by an 
adapted version of the Autism Awareness Survey (Stone 1987). Participants 
then completed the Autism Spectrum Quotient (Baron Cohen et al. 2001). At 
the end of the study, participants were debriefed and were provided with infor-
mation regarding the nature of the study and information regarding concerns 
about autism. Participation in the study lasted approximately 20-25 minutes. 

RESULTS

Demographic Characteristics
Sixty participants took part in the study. All subjects from Group 1 

(British living in UK) live in the United Kingdom and all participants from 
Group 2 (Bulgarians living in BG) live in Bulgaria. In Group (BG in UK) 3 
three participants (15%) are living in the UK, seven (35%) are only living in 
BG and the rest participants 10 (50%) have dual residency in both countries. 

Autism Awareness Survey Scores 
As shown in Table 1 the Mean and Standard Deviation scores have 

been calculated for all three groups as well as their Total score.
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Table 1 Mean and SD scores of 3 groups on Autism Awareness Survey 
Items

Items  UK Bulgarians in UK BG Total

АА_1. 0.40 (0.503) 0.50 (0.513) 0.35 (0.489) 0.42 (0.497)

AA_2. 0.45 (0.510) 0.55 (0.510) 0.20 (0.410) 0.40 (0.494)

AA_3. 0.75 (0.444) 0.70 (0.470) 0.80 (0.410) 0.75 (0.437)

AA_4. 1.00 (0.000) 0.70 (0.470) 0.90 (0.308) 0.87 (0.343)

AA_5. 0.50 (0.513) 0.35 (0.489) 0.70 (0.470) 0.52 (0.504)

AA_6. 0.25 (0.444) 0.50 (0.513) 0.35 (0.489) 0.37 (0.486)

AA_7. 0.60 (0.503) 0.70 (0.470) 0.50 (0.513) 0.60 (0.494)

AA_8. 1.00 (0.000) 0.55 (0.510) 0.95 (0.224) 0.83 (0.376)

AA_9. 1.00 (0.000) 0.25 (0.444) 0.90 (0.308) 0.72 (0.454)

AA_10. 0.75 (0.444) 0.60 (0.503) 0.85 (0.366) 0.73 (0.446)

AA_11. 0.35 (0.489) 0.70 (0.470) 0.45 (0.510) 0.50 (0.504)

AA_12. 0.80 (0.410) 0.90 (0.308) 0.85 (0.366) 0.85 (0.360)

AA_13 0.90 (0.308) 0.30 (0.470) 0.85 (0.366) 0.68 (0.469)

AA_14. 1.00 (0.000) 0.85 (0.366) 0.90 (0.308) 0.92 (0.279)

AA_15. 0.50 (0.513) 0.35 (0.489) 0.55 (0.510) 0.47 (0.503)

AA_16. 0.65 (0.489) 0.35 (0.489) 0.60 (0.503) 0.53 (0.503)

AA_17 0.45 (0.510) 0.50 (0.513) 0.60 (0.503) 0.52 (0.504)

AA_18. 0.95 (0.224) 0.80 (0.410) 0.85 (0.366) 0.87 (0.343)

AA_19. 0.70 (0.470) 0.75 (0.444) 0.60 (0.503) 0.68 (0.469)

As shown in Table 1 the mean scores indicate the highest scores that all 
three groups have given for the following 5 items: AA 14; 18; 4; 12 and 8, 
whereas the lowest mean scores were the following 4 items: AA_11; 15; 1; 2 
and 6. The UK participants gave the highest scores for the following 5 items: 
AA_14; 9; 8; 4; and 18. However, for the lowest mean scores the UK partici-
pants gave the following fi ve items: AA_17; 2; 1; 11 and 6.

The Bulgarian participants living in UK have given the highest scores 
for the following fi ve items: AA_12; 14; 18; 19 and 11 and lowest for the fol-
lowing fi ve items: AA_16; 15; 5; 13 and 9. The Bulgarian participants living 
in Bulgaria have given the highest response for the following eight items: 
AA_17; 7; 2; 15; 14; 4; 3 and 8. The lowest mean scores that participants 
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have given are the following fi ve items: AA_6; AA_10; AA_1; AA_9 and 
AA_13. A one-way between subjects ANOVA was conducted and revealed 
that there was a statistical signifi cant relationship between AA_4 and three 
groups of participants [F (2, 57) = 4.433, p = 0.016], between AA_8 and the 
three groups [F (2, 57) = 11.754, p = 0.000], AA_9 and three groups [F (2, 
57) = 34.063, p = 0.000] and between AA_10 and three groups [F (2, 57) = 
14.778, p = 0.000]. However, the rest of the items didn’t have signifi cant re-
lationship with all groups. For item AA_4 a Levene’s test was conducted and 
showed that there were signifi cant differences among the variances across 
groups F (2, 57) = 57, p < .01. Moreover, a non-parametric Kruskal-Wallis 
Test was conducted for items AA_4, 8, 9 and 13 and showed that there was 
a signifi cant relationship between item AA_4 and the three groups of partici-
pants H (2) = 7.942, p < .05. There was also a signifi cant relationship between 
item AA_8 and the three groups of participants H (2) = 17.228, p < .05 and 
a signifi cant relationship between items AA_9 H (2) = 32.123, p < .05 and 
AA_13 H (2) = 20.146, p < .05 and all groups. The fi rst hypothesis of this 
study was tested with ANOVA test and it was revealed that there was a sig-
nifi cant effect [F (2, 57) = 4.149, p = 0.021]. Therefore, there were statistical 
signifi cant differences in participant’s mean scores from all groups in terms 
of their knowledge associated with autism. 

Table 2 Mean and SD scores of three groups for AA Total

Mean Std. Deviation

UK 13.00 2.176

BG in UK 10.90 2.751

BG 12.75 2.593

Total 12.22 2.650

Table 3 Mean and SD scores of three groups for AQ Total

Mean Std. Deviation

UK 13.70 4.835

BG in UK 14.15 2.641

BG 13.35 3.646

Total 13.73 3.764
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For the second hypotheses it was revealed that there were no statistical 
signifi cant differences in mean scores of all groups in term of the display of 
autistic traits [F (2, 57) = 0.221, p = 0.802]. A Levene’s test showed that there 
were no signifi cant differences across groups F (2, 57) = 3.012, p > 0.05. It 
was also examined whether there was a correlation between AA_Total which 
represented participant knowledge with associated with autism and AQ_To-
tal which represented the display of autistic traits in participants. A linear 
correlation revealed that there was no positive correlation between the two 
variables, r = 0.098, n = 60, p = 0.458. 

AA item analysis
The Autism Awareness survey consisted of 19 questions that were 

categorized according to three different categories: Scale 1 AA_ Emotional 
knowledge including items: 1, 2, 5 and 6; Scale 2 AA_ Cognitive knowledge 
including items: 3, 4, 8, 9 and 18; and Scale 3 AA_ Descriptive knowledge 
including items: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19. The values of these 
scales have been calculated as mean scores. The AA_E scale for emotion-
al knowledge items had relatively low reliability, Cronbach’s α = .326.The 
AA_C scale for cognitive knowledge items had also relatively low reliability, 
Cronbach’s α = .554 Therefore, the items from the AA_E scale and AA_C 
were not consistent. However, for the AA_D scale for descriptive knowledge 
items had high reliability, Cronbach’s α = .265. 

As shown in Table 4 the mean and SD scores of all groups for the three 
scales are represented. 

Table 4 Mean and SD scores of groups for Autism Awareness Survey Scales 

UK BG in UK BG Total

AA_ Emotional 
knowledge

0.40
(SD= 0.235)

0.48 (SD=0.333) 0.40 (SD=0.286) 0.42 (SD=0.285)

AA_ Cognitive 
knowledge

0.94
(SD= 0.114)

0.60 (SD=0.251) 0.88 (SD=0.164) 0.81 (SD=0.236)

AA_ Descriptive 
knowledge

0.67 (SD=0.134) 0.60 (SD=0.175) 0.68 (SD=0.183) 0.65 (SD=0.166)

Mean and Standard Deviation score indicate participants’ knowledge 
associated with autism. The three scales were emotional, cognitive and de-
scriptive knowledge. 
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Autism Awareness Emotional Knowledge scale 
An ANOVA test was conducted to determine whether the mean scores 

of all groups would differ for AA_ E scale. It was revealed that there were no 
signifi cant differences in terms of the mean scores of groups for AA_E scale 
[F (2, 57) = .454, p >0.05]. However, a Levene’s test showed that there were 
no equal variance across groups F (2, 57) =3.592, p = 0.034. Moreover, a non-
parametric Kruskal-Wallis Test revealed that the mean scores for AA_E scale 
of all groups did not differ signifi cantly H (2) = 1.031, p > .05

Autism Awareness Cognitive Knowledge scale 
An ANOVA test was conducted for AA_ C scale and it was revealed 

that there were signifi cant difference between the mean scores of all groups 
[F (2, 57) = 19.155, p <0.05]. A Levene’s test showed F (2, 57) =5.408, p 
= .007. Therefore, Kruskal-Wallis Test was conducted and showed that the 
mean scores of all groups were signifi cantly different for AA_C scale H (2) 
= 25.414, p <.05 

Autism Awareness Descriptive Knowledge scale

An ANOVA test was conducted for AA_ D scale and it was revealed that 
there were no signifi cant difference between the mean scores of all groups [F 
(2, 57) = 1.285 , p >0.05]. A Levene’s test showed that the assumption of 
equal variance was verifi ed F (2, 57) = .785, p = .461. 

Table 5 Mean and SD scores of groups by gender for Autism Awareness 
Survey Scales

Scales
UK BG in UK BG

Male Female Male Female Male Female

AA_ Emotional 

knowledge

0.44

(SD=0.208)

0.36

(SD=0.258)

0.38

(SD=0.267)

0.54

(SD=0.367)

0.25

(SD=0.274)

0.46

(SD=0.275)

AA_ Cognitive 

knowledge

0.96

(SD=0.088)

0.93

(SD=0.135)

0.53

(SD=0.319)

0.65

(SD=0.193)

0.87

(SD=0.242)

0.89

(SD=0.129)

AA_ Descriptive 

knowledge

0.70

(SD=0.158)

0.65

(SD=0.113)

0.66

(SD=0.168)

0.56

(SD=0.173)

0.78

(SD=0.183)

0.63

(SD=0.168)

Mean and Standard Deviation score indicate participants’ knowledge 
associated with autism in terms of their gender and group. 
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GENDER ANALYSIS 
Males
ANOVA test was conducted for AA_ E scale and it was revealed that 

there were no signifi cant difference for this scale between participants’ mean 
scores for AA_E scale of males from all groups [F (2, 20) = 1.17, p =.347]. 
A Levene’s test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F 
(2, 20) = .520, p =0.602. ANOVA was also conducted for AA_C scale [F (2, 
20) = 7.870, p = 0.003] and it showed that the mean scores of males from all 
groups were signifi cantly different for AA_C scale H (2) = 9.797, p = 0.007. 
Also, for scale AA_D it was revealed that there were no signifi cant differ-
ences between means scores of males from all groups for AA_D scale [F (2, 
20) = 0.902, p = 0.421]. A Levene’s test showed that the assumption of equal 
variance was verifi ed F (2, 20) =.357, p = .704. See Table 5.

Females
ANOVA test was conducted for AA_ E scale and it was revealed that 

there were no signifi cant difference between the mean scores of females from 
all groups [F (2, 34) = .990, p =.382]. A Levene’s test showed that the as-
sumption of equal variance was verifi ed F (2, 34) = 1.962, p = .156. ANOVA 
was also conducted for AA_C scale [F (2, 34) = 11.216, p = 0.000]. A Lev-
ene’s test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 
34) =.953, p = 0.396. Therefore, there were no signifi cant differences be-
tween mean scores of females from all groups for AA_C scale. Also, for scale 
AA_D it was revealed that there were no signifi cant differences between 
mean scores of females from all groups [F (2, 34) = 1.044, p =0.363]. A Lev-
ene’s test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 34) 
=.833, p = 0.443. 

AQ scales 
In order to understand whether the questions in this questionnaire were 

internally consistent, a Cronbach’s alpha was run. The AQ Communication 
scale had Cronbach’s α = 0.431. An ANOVA test revealed that there was a 
signifi cant relationship between the items in this scale [F (59, 9) = 53.038, p 
= 0.000]. The AQ Social skills scale had Cronbach’s α = .341. An ANOVA 
test revealed that there was a signifi cant relationship between the items in 
this scale [F (59, 9) =8.393, p = 0.000]. The AQ Imagination skills scale had 
Cronbach’s α = 0.177. An ANOVA test revealed that there was a signifi cant 
relationship between the items in this scale [F (59, 9) = 8.948, p = 0.000]. The 
AQ Attention Switching skills scale had Cronbach’s α = 0.523. An ANOVA 
test revealed that there was a signifi cant relationship between the items in 
this scale [F (59, 9) = 24.356, p = 0.000]. The AQ Attention to detail skills 
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scale had Cronbach’s α = 0.358. An ANOVA test revealed that there was a 
signifi cant relationship between the items in this scale [F (59, 9) = 23.553, p 
= 0.000]. 

Table. 6 Participants’ mean and SD scores of all fi ve AQ scales 

UK BG in UK BG Total

AQ Communication 0.50 (0.688) 1.10 (1.210) 1.65 (1.268) 1.08 (1.169)

AQ Social Skills 1.75 (1.293) 1.20 (0.894) 1.60 (1.569) 1.52 (1.282)

AQ Imagination 0.90 (0.718) 2.45 (1.146) 2.50 (1.277) 1.95 (1.294)

AQ Attention Switching 5.05 (1.932) 4.20 (1.399) 3.05 (1.731) 4.10 (1.866)

AQ Attention to Detail 5.50 (1.792) 5.25 (1.774) 4.65 (1.387) 5.13 (1.672)

One way ANOVA test was conducted for AQ Communication scale. 
It was revealed that there were signifi cant differences between participants’ 
mean scores for this scale. [F (2, 57) = 5.600, p = 0.006]. A Levene’s test 
showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 57) = 3.01, 
p = .05

However, there were no signifi cant differences between participants’ 
mean scores for AQ social skills scale [F (2, 57) = .983, p = 0.380]. A Lev-
ene’s test showed that the assumption of equal variance was not verifi ed F 
(2, 57) = 3.071, p = .054. Therefore, Kruskal-Wallis Test was conducted and 
showed that the mean scores of all groups were not signifi cantly different for 
scale AQ Social skills scale H (2) = 1.683, p >.05. For AQ Imagination skills 
scale there were signifi cant differences between participants’ mean scores 
[F (2, 57) = 14.348, p =.000]. A Levene’s test showed that the assumption 
of equal variance was not verifi ed F (2, 57) = 4.144, p = .021. Therefore, 
Kruskal-Wallis Test was conducted and showed that the mean scores of all 
groups were signifi cantly different for scale AQ Imagination skills scale H (2) 
= 22.039 , p <.05. For AQ Attention to Detail scale there were no signifi cant 
differences between participants’ mean scores [F (2, 57) = 1.383, p =.259]. A 
Levene’s test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 
57) = .555, p =.577. However, there were signifi cant differences between par-
ticipants’ mean scores for AQ Attention Switching scale [F (2, 57) = 6.957, 
p =.002]. A Levene’s test showed that the assumption of equal variance was 
verifi ed F (2, 57) = 2.221, p = .118. 
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Таble 7. Participants’ mean and SD scores of all fi ve AQ scales 
by gender and group

UK BG in UK BG

M F M F M F

AQ Total Score
12.33

(5.852)
14.82

(3.737)
13.13

(1.592)
14.83

(2.877)
12.67

(4.546)
13.64

(3.342)

AQ Communication
0.56

(0.726)
0.45

(0.688)
0.88

(0.835)
1.25

(1.422)
1.50

(1.049)
1.71

(1.383)

AQ Social Skills
1.33

(1.323)
2.09

(1.221)
1.38

(1.188)
1.08

(0.669)
1.50

(1.975)
1.64

(1.447)

AQ Imagination
0.89

(0.928)
0.91

(0.539)
2.25

(1.389)
2.58

(0.996)
2.50

(1.049)
2.50

(1.401)

AQ Attention Switching 
4.22

(2.048)
5.73

(1.618)
4.00

(1.512)
4.33

(1.371)
2.50

(1.858)
3.29

(1.731)

AQ Attention to Detail 
5.33

(1.433)
5.64

(1.792)
4.63

(1.302)
5.67

(1.969)
4.67

(1.751)
4.64

(1.277)

Males
One way ANOVA test was conducted for AQ Communication scale. It 

was revealed that there were no signifi cant differences between male partici-
pants’ mean scores from all groups for this scale. [F (2, 20) = 2.212, p = .136]. 
A Levene’s test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F 
(2, 20) = .506, p = .611. One way ANOVA test was conducted for AQ Social 
skills scale. It was revealed that there were no signifi cant differences between 
male participants’ mean scores from all groups for this scale [F (2, 20) = .024, 
p =.977]. A Levene’s test showed that the assumption of equal variance was 
verifi ed F (2, 20) = 2.008, p = .160. For AQ Imagination skills scale there 
were signifi cant differences between male participants’ mean scores from all 
groups for this scale [F (2, 20) = 4.645, p =.022]. A Levene’s test showed that 
the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 20) = .031, p = .970. 

Whereas for AQ Attention Switching skills scale it was revealed that 
there were no signifi cant differences between male participants’ mean scores 
from all groups for this scale [F (2, 20) = 2.000, p =.161]. A Levene’s test 
showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 20) = 1.027, 
p =.376. For AQ Attention to Detail skills scale it was revealed that there were 
no signifi cant differences between male participants’ mean scores from all 
groups for this scale [F (2, 20) = .389, p .682]. A Levene’s test showed that the 
assumption of equal variance was verifi ed F (2, 20) = .962, p = .399.
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Females
One way ANOVA test was conducted for AQ Communication scale. It 

was revealed that there were no signifi cant differences between female par-
ticipants’ mean scores from all groups for this scale. [F (2, 34) = 3.228, p 
=.052]. A Levene’s test showed that the assumption of equal variance was 
verifi ed F (2, 34) = 3.218, p = .052 For AQ Social skills scale it was revealed 
that there were no signifi cant differences between male participants’ mean 
scores from all groups for this scale [F (2, 34) = 2.125, p =.135]. A Levene’s 
test showed that the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 34) = 
2.826, p= .073. There were signifi cant differences between participants’ mean 
scores for Imagination scale [F (2, 34) =. 8.890, p =.001]. A Levene’s test 
showed that the assumption of equal variance was not verifi ed F (2, 34) = 
7.694, p =.002. Therefore, Kruskal-Wallis Test was conducted and showed 
that the mean scores of female participants from all groups were signifi cantly 
different for this scale H (2) = 14.015, p = .001. 

For AQ Attention Switching skills scale it was revealed that there were 
signifi cant differences between female participants’ mean scores from all 
groups for this scale [F (2, 34) = 6.808, p =.003] A Levene’s test showed that 
the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 34) = .606, p =.551. How-
ever, for AQ Attention to Detail skills scale it was revealed that there were 
no signifi cant differences between female participants’ mean scores from all 
groups for this scale [F (2, 34) =1.786, p =.183] A Levene’s test showed that 
the assumption of equal variance was verifi ed F (2, 34) = 1.164, p =.324.

DISCUSSION

This study investigated knowledge associated with ASD in a country 
with limited autism resources, Bulgaria, and a country with substantial autism 
resources, the United Kingdom. It was also investigated the reliability of the 
AQ in terms of generating very similar patterns of results in otherwise very 
different samples. It was found that there were statistical signifi cant differ-
ences between the three groups of participants of their knowledge associated 
with ASD. It was also found that there were no statistical signifi cant differ-
ences between British and Bulgarian participants on the degree to which they 
had traits associated with the autistic spectrum. Therefore, both hypotheses 
were confi rmed. The results for Autism Awareness Survey Scales revealed 
that there were no statistical signifi cant differences in the mean scores of all 
three groups for Emotional knowledge and Descriptive knowledge scales. It 
was also found that there were no signifi cant differences for emotional and 
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descriptive knowledge scales for both genders. Therefore, there was no rela-
tionship between the three groups of participants and Emotional and Descrip-
tive knowledge scales. 

However, there were statistical signifi cant differences in the mean 
scores of three groups of participants for Cognitive scale and both genders. 
Therefore, there was a relationship between the three groups of participants 
and Cognitive knowledge scale. Moreover, in terms of the AQ scales it was 
found that there were statistical signifi cant differences for AQ_ Imagina-
tion scale for all groups as well as for both genders separately. There were 
also statistical signifi cant differences observed for all groups for both AQ 
Communication and Attention Switching scales. Students in Bulgaria scored 
higher than the UK sample on items relating to imagination and communica-
tion, whereas British students scored higher than both other groups on items 
relating to social skills, attention switching and attention to detail. Moreover, 
females scored higher on Attention Switching. It was revealed that there was 
no correlation between participants score on Autism Awareness Survey and 
their AQ scores. 

British participants were more accurate on the Cognitive Scale from the 
Autism Awareness Survey compared to Bulgarian participants. For instance, 
British university students exhibited more knowledge on items such as “Most 
autistic children have special talents or abilities’ or “fascinations, repetitive 
behaviour and routines can be a source of enjoyment for people with autism“. 
This might be because British participants reported that they had obtained 
their knowledge by having more access to ASD resources such as their expe-
rience from school, watching television and documentaries as well as reading 
more about ASD in various magazines and newspapers. Therefore, together 
these fi ndings support our hypothesis that knowledge and awareness associat-
ed with ASD will be more salient in countries with substantial ASD resources

These results are largely consistent with some previous literature that 
knowledge about ASD would be lower in individuals from a country with 
limited autism resources. For instance, in a study by Obeid et al., (2015) they 
compared knowledge and stigma associated with ASD in Lebanon, a country 
with limited autism resources, and in the United States, a country with sub-
stantial autism resources. College students from the US and Lebanon com-
pleted the Autism Awareness Survey. It was revealed that as a result of the 
scarcity of ASD resources Lebanon college students exhibited less knowledge 
about ASD than college students in the US. Therefore, Lebanese students 
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were more likely to endorse some common misconceptions compared to stu-
dents in the US. Moreover, in a study by Kharti et al., (2011) they assessed the 
knowledge and management practices of Paediatrics about Autism Spectrum 
Disorder and found that most of the paediatricians in Nepal had inadequate 
knowledge and practice related to ASD. They had some misconceptions as to 
managing the children with Autistic disorders. It was concluded that most of 
the paediatricians needed to improve their knowledge and practice related to 
ASD. 

Furthermore, knowledge and awareness about Autism has also been 
documented to be low among Pakistani healthcare professionals with inaccu-
rate and outdated beliefs regarding this disorder. Imran et al., (2011) assessed 
the baseline knowledge and misconceptions associated with autism among 
healthcare professionals in Pakistan. Results from the study suggested that 
professionals in the fi eld had an insuffi cient understanding and misconcep-
tion of autism due to certain misunderstandings in terms of developmental, 
cognitive and emotional features of autism. This study’s fi ndings supported 
the need for continued education of autism for healthcare professionals in 
Pakistan. Therefore, fi ndings from these studies support prior research docu-
mented misconceptions about ASD in the Middle East by demonstrating that 
knowledge about ASD is lower in countries with limited and reduced access 
to ASD resource relative to countries with greater access such as the United 
States and the United Kingdom.

Limitations
A limitation of the current study was the reliance on university student 

participants in general, and on students enrolled in a specifi c type of course 
in particular, limits the generalizability of fi ndings. The majority of the par-
ticipants had a business related degree and a small number of individuals 
had other types of degrees such as law, architecture, and journalism. Another 
shortcoming was, the self-report nature of this study and the absence of as-
sessments measure of stigma levels in participants. In addition, the use of 
Autism Awareness Survey as a measure of participant’s knowledge of ASD 
might not have been the best measure. For instance, some of the questions 
were not used from the original survey because they were structured in a com-
plex and term specifi c manner which would have been diffi cult to understand 
by general the population. Therefore, this was one limitation of the current 
study. Moreover, the small sample size in this study was another shortcoming 
and future research on this topic should aim for larger sample sizes.

The main aim in this study was to compare knowledge of ASD between 
British and Bulgarian participants as well as investigate the degree to which 
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these groups of participants would display traits associated with the autis-
tic spectrum. It was done so by assessing participant’s knowledge with the 
adapted version of the Autism Awareness Survey and assessing the Autism 
Spectrum Quotient to examine the degree to which they had traits associated 
with ASD. Accordingly, the fi rst major practical contribution of the present 
research was that it provided a comparison of two culturally different groups 
that have never been compared together in this fi eld of research. Therefore, 
from a research point of view it was interesting to investigate whether these 
two groups would signifi cantly differ from each other on these two domains. 
Moreover, Bulgarian population hasn’t been screened for autism by using the 
AQ or with any other screening tool and therefore it was intriguing to inves-
tigate this groups of participants.

A second important implication of this study was the investigation of 
both knowledge of ASD and display of autistic traits in the same groups of 
participants. Relatively little research has compared whether there is a rela-
tionship between these two constructs. Therefore, this piece of research tried 
to expand fi ndings related with the correlation between knowledge of ASD 
and traits associated with ASD. Another important implication from this study 
derives from fi ndings on participants AQ scores. Some interesting fi ndings 
were the relationship between the three groups of participants and AQ Imagi-
nation scale. There were also signifi cant differences for Attention Switching 
for females across all groups. For instance, in their study Kuptsova et al., 
(2014) found that men took signifi cantly longer time to perform tasks requir-
ing task switching, searching for stimuli, and arranging them. Their fi ndings 
indicated gender differences in the organization of visual task switching pro-
cesses. Therefore, women might be better at attention switching compared to 
males and this might partially explain these results. 

Conclusions
Cross-cultural research is needed in regions where autism services are 

scarce because it will enhance the development of autism services which will 
be culturally appropriate for different countries and cultures. This study repre-
sents comparison of cross-cultural differences in knowledge associated with 
ASD among university students. Students from a country with fewer ASD 
resources (Bulgaria) reported less overall knowledge towards ASD than stu-
dents from a country with relatively substantial ASD resources (the UK). This 
study also examined the effects of autistic traits displayed across British and 
Bulgarian population. There were no signifi cant differences between groups 
in their display of autistic traits. The current fi ndings suggest that information 
about ASD is not equally distributed around the world and that individuals 
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from various cultures and regions can provide unique insights about ASD. 
Future research should focus on online ASD training. Online training 

may be an effective way to improve knowledge associated with ASD interna-
tionally by decreasing stigma and misconceptions about ASD in individuals. 
Therefore, online training might be an important step into improving attitudes 
towards ASD along with in person- trainings and interviews that include 
contact with people on the spectrum in order for researchers to gain deeper 
insights about how autism is conceptualized in different countries. Never-
theless, research on comparisons of knowledge of ASD among people from 
different parts of the world that vary in both cultural beliefs and available 
resources for ASD will be fundamental for unravelling the impact of culture 

REFERENCES

Bakare, M. O., Ebigbo, P. O., Agomoh, A. O., Eaton, J., Onyeama, G. M., 
Okonkwo, K. O., ... & Aguocha, C. M. (2009). Knowledge about childhood autism 
and opinion among healthcare workers on availability of facilities and law caring 
for the needs and rights of children with childhood autism and other developmental 
disorders in Nigeria. BMC pediatrics, 9(1), 1.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. 
(2001). The autism spectrum quotient (AQ): Evidence from asperger syndrome/
high-functioning autism, malesand females, scientists and mathematicians. Journal 
of autism and developmental disorders, 31(1), 5-17.

Broadbent, J., Galic, I., & Stokes, M. A. (2013). Validation of autism spectrum 
quotient adult version in an Australian sample. Autism research and treatment, 2013

Chown, N. (2010). Do You Have Any Diffi culties That I May Not Be Aware 
Of-A Study of Autism Awareness and Understanding in the UK Police Service. Int’l 
J. Police Sci. & Mgmt., 12, 256.

Daley, T. C., & Sigman, M. D. (2002). Diagnostic conceptualization of autism 
among Indian psychiatrists, psychologists, and pediatricians. Journal of Autism and 
Developmental disorders, 32(1), 13-23. 

Freeth, M., Sheppard, E., Ramachandran, R., & Milne, E. (2013). A cross-cul-
tural comparison of autistic traits in the UK, India and Malaysia. Journal of autism 
and developmental disorders, 43(11), 2569-2583.

Gillespie-Lynch, K., Brooks, P. J., Someki, F., Obeid, R., Shane-Simpson, C., 
Kapp, S. K., ... & Smith, D. S. (2015). Changing college students’ conceptions of 
autism: An online training to increase knowledge and decrease stigma. Journal of 
autism and developmental disorders, 45(8), 2553-2566.

Igwe, M. N., Bakare, M. O., Agomoh, A. O., Onyeama, G. M., & Okonkwo, K. 
O. (2010). Research Factors infl uencing knowledge about childhood autism among 
fi nal year undergraduate Medical, Nursing and Psychology students of University of 



Българско списание по психология, 2017, бр. 1-4
246

Nigeria, Enugu State, Nigeria. Italian journal of pediatrics, 36, 44-50 
Imran, N., Chaudry, M. R., Azeem, M. W., Bhatti, M. R., Choudhary, Z. I., 

& Cheema, M. A. (2011). A survey of Autism knowledge and attitudes among the 
healthcare professionals in Lahore, Pakistan. BMC pediatrics, 11(1), 1.

Khatri, G. K., Onta, S. R., Tiwari, S., & Choulagai, B. P. (2011). Knowledge 
and management practices of paediatricians about autism spectrum disorder in Kath-
mandu, Nepal. Journal of Nepal Paediatric Society, 31(2), 98-104.

Kuptsova, S. V., Ivanova, M. V., Petrushevsky, A. G., Fedina, O. N., & 
Zhavoronkova, L. A. (2014). [Sex Differences in Visual Task Switching (an fMRI 
Study)]. Fiziologiia cheloveka, 41(6), 49-64. 

Levterova, D. (2010). Social services for autistic children. Trakia Journal of 
Sciences, 8(3), 406-410

Levy SE, Mandell DS, Schultz RT. Autism. Lancet. 2009;374(9701):1627-
1638.

Matson, J. L., & Kozlowski, A. M. (2011). The increasing prevalence of au-
tism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 418-425.

Matson, J. L., Worley, J. A., Fodstad, J. C., Chung, K. M., Suh, D., Jhin, H. 
K., ... & Furniss, F. (2011). A multinational study examining the cross cultural differ-
ences in reported symptoms of autism spectrum disorders: Israel, South Korea, the 
United Kingdom, and the United States of America. Research in Autism Spectrum 
Disorders, 5(4), 1598-1604.

Pellicano, L., Dinsmore, A., & Charman, T. (2013). A Future Made Together: 
Shaping autism research in the UK.

Ravindran, N., & Myers, B. J. (2012). Cultural infl uences on perceptions of 
health, illness, and disability: A review and focus on autism. Journal of Child and 
Family Studies, 21(2), 311-319 

Tipton, L. A., & Blacher, J. (2014). Brief report: Autism awareness: Views 
from a campus community. Journal of autism and developmental disorders, 44(2), 
477-483.

Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Tojo, Y. (2006). The 
Autism-Spectrum 

Quotient (AQ) in Japan: a cross-cultural comparison. Journal of autism and 
developmental disorders, 36(2), 263-270.



АСЕРТИВНОСТ –
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

(Понятието „асертивност“ и приложение 
на асертивния тренинг в КПТ)

Сирма Гушлева

Резюме: Тази статия има за цел да опише в исторически и същностен 
план развитието на разбирането за асертивността. Разглежда понятието, 
от една страна, като качество на личността, а от друга, като стил на по-
ведение в междуличностните взаимоотношения. Описва ключови компоненти 
от асертивния тренинг, приложението на когнитивно-поведенческия модел 
и техники в асертивния тренинг, както и мястото на асертивния тренинг в 
когнитивно-поведенческата терапия.

ВЪВЕДЕНИЕ

Понятието асертивност присъства от десетилетия в психологичес-
ката практика и литература. В световен мащаб научните разработки и из-
следвания в тази област са недостатъчно, поради тази причина все още 
има някои неясноти в концепцията за този личностен феномен. Въпре-
ки това са разработени и ежедневно се предлагат множество средства 
за обучение и тренинг-програми за развитие на асетивността. Често се 
промотира като едно от най-важните умения в съвременния свят. Може 
да бъде използвано в личните, социалните и работните взаимоотноше-
ния. Асертивността подобрява комуникацията на всички нива, подпо-
мага разрешаването на конфликти, засилва връзката на човек със самия 
себе си, подобрява самооценката и е от основно значение за доброто 
психично здраве и благополучие.

Различните автори дават различни гледни точки и описания на по-
нятието, но най-общо асертивността може да се определи като способ-
ност за себеутвърждаване и отстояване на собствените права, без да на-
рушаваме правата на другите. Асертивната комуникация представлява 
ясна, честна и директна обмяна на положителни и отрицателни мисли, 
чувства и мнения, като в същото време се зачитат правата, мненията и 
чувствата на другия човек.

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО
Началото на експерименталното изучаване на асертивността е пос-

тавено в средата на миналия век и е свързано с клиничната практика. 
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Joseph Wolpe първоначално изследва асертивността, като средство за 
„реципрочна инхибиция“ на тревожността, в неговата книга за лече-
ние на неврози (1958). Убеждението на Wolpe е, че човек не може да 
бъде едновременно асертивен и тревожен. В последствие обучението в 
асертивност започва да се използва като интервенция в поведенческата 
терапия. Тренингът в асертивност е въведен от Andrew Salter (1961) и 
популяризиран от Joseph Wolpe. В тази област работят и други клинични 
психолози като А. Лазаръс, А. Бек, А. Фрийман и др. Те приемат неас-
ертивността като причина за някои психични заболявания, поради което 
за лечението им разработват и прилагат различни тренинги за развитие 
на асертивността.

Ключов момент в развитието на разбирането на понятието е разрас-
тването на движението за граждански права в САЩ, през 70-те години 
на миналия век. Редица психолози, работещи в областта на човешките 
взаимоотношения обръщат внимание на асертивността като средство за 
защита на личните права по хуманен и демократичен начин, без да се 
нарушават основните права на другите.

 С появата на хуманистичната психология, се засилва интересът 
към съзнателната мотивация и целеполагане, към себеутвърждаването 
и личностното развитие. Във връзка с това през 80-те и 90-те години на 
ХХ век се повишава интересът към асертивността като средство за акти-
визиране на човешкия потенциал и за постигане на максимална лично-
стна реализация. Разработват се редица тренинг-програми и обучения, 
публикуват се голям брой книги насочени към масовия читател, които 
имат за цел да го подпомогнат в желанието за самоусъвършенстване.

 През ХХІ век научният интерес се пренасочва към конкретното 
приложение на асертивните умения в различни сфери на обществения 
живот. Голямо внимание се обръща на прилагането на асертивността в 
педагогическата практика както в средните училища така и във висшето 
образование. Особен интерес към темата има от страна на психолозите, 
работещи в областта на професионалните взаимоотношения и управле-
нието на човешки ресурси. Изследва се също така необходимостта от 
асертивност във взаимоотношенията в сферата на спорта и медицината, 
политиката, религията, изкуството, модата и туризма, както и в други 
сфери, в които е необходимо определено ниво социална компетентност 
и емоционална интелигентност.
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ПОДХОДИ В РАЗБИРАНЕТО СЪЩНОСТТА НА АСЕРТИВНОСТТА
Асертивността, като психологично понятие се разглежда основно 

в два аспекта – от една страна, като качество на личността, а от друга – 
като стил на поведение в междуличностните взаимоотношения.

• Асертивността като качество на личността
Авторите, които разглеждат асертивността като личностно качест-

во може да се разделят в две големи групи. Някои от тях я определят 
като еднороден личностен конструкт и приемат за част от дадено ли-
чностно свойство. Например някои автори разглеждат асертивността 
като част от емоционалната интелигентност, други – като проявление 
на толерантността, трети я приемат за част от конкурентоспособността. 
Според други автори, асертивността не е част от друга личностна струк-
тура, а самостоятелен елемент, взаимодействащ с различни личностни 
компоненти и в значителна степен определя характерните особености 
на личността.

Другата голяма група автори, които разглеждат асертивността като 
качество на личността, я приемат за комплексен психичен феномен, в 
който се включват отделни личностни качества. Някои от тях включват 
в структурата ѝ качества като: увереност, самоуважение, уважение към 
околните, способност за активно отстояване на личните права и инте-
реси, за открито заявяване на собствените цели, намерения и чувства. 
Създаден е четирикомпонентен модел на асертивността, според който 
психичните качества съставляващи асертивността, са групирани в ког-
нитивен, афективен, мотивационен и поведенчески компонент.

Към когнитивния компонент на асертивността се отнасят точно-
то определяне на собственото поведение, разпознаване на собствените 
нужди и емоции и тези на другите, адекватната оценка ситуацията, ре-
структуриране на проблемните ситуации. 

Афективният компонент включва увереност в себе си, самоува-
жение и уважение към другите, приемане на собствените и чуждите по-
зиции и права.

Мотивационният компонент на асертивността включва насоче-
ност към постигане на социално и личностно значими цели, потребност 
от постижения и добри резултати.

Към поведенческата част се включват високото ниво на самокон-
трол, независимост и увереност при решаване на жизнени и професио-
нални задачи.

Работата на когнитивно-поведенческият терапевт следва да е на-
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сочена към всеки един от компонентите на асертивността, както и към 
изграждане и трениране на уменията за асертивна комуникация.

• Асертивността, разглеждана като стил на поведение в между-
личностните взаимоотношения.

Основната част от теоретичните и практическите разработки в 
тази посока започват в края на миналия и началото на този век. Редица 
автори, включително и български, изследват и разширяват разбирането 
за техниките, приложението и ползите от асертивната комуникация. 

Като обобщение от многобройните разработки на темата, може да 
се откроят някои основни характеристики на асертивния комуникативен 
стил. На първо място, във функционално отношение той се разглежда 
като противоположен на агресивния и пасивния стил на комуникация. 
Предполага вербална и невербална демонстрация на самоуважение и 
уважение към партньора и неговите права. Характеризира се с равнопо-
ставеност на участниците в комуникацията, баланс между собствените 
цели и благополучие и тези на събеседника. Способност за изразяване 
на чувствата по адекватен за ситуацията начин. Асертивното поведение 
се опира на разбирането, откритостта, яснотата и честността във взаи-
моотношенията, в грижата, добротата и твърдостта. Този стил предпо-
лага готовност към по-дълбоко изучаване на собствените потребности 
и мотивите на другите, с цел да се изясни към какво действително се 
стреми всяка от взаимодействащите страни. В резултат от асертивния 
стил на общуване се подобряват комуникацията и взаимоотношенията, 
проблемите се решават по-ефективно, подобрява се самооценката и усе-
щането за благополучие.

Голяма част от авторите на обучителни и тренинг-програми за раз-
витие на асертивното поведение обръщат особено внимание на асертив-
ните права и отговорности. 

Правата на „асертивния човек“ включват:
1. Да се отнасят към мен с уважение, независимо от възрастта ми, 

моите пол, раса, социално положение или икономическо със-
тояние.

2. Да имам мнение и да го изразявам свободно и без да се стра-
хувам.

3. Да казвам, когато не разбирам нещо и да искам повече инфор-
мация.

4. Да казвам „Не“, когато не съм съгласен/на. Да отказвам на мол-
би, без да се чувствам виновен/на. Да не се оправдавам и изви-
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нявам за поведението си, когато отказвам.
5. Да бъда изслушван/на и да не се съгласявам с мнението на дру-

гите.
6. Да имам време да помисля, когато взимам решения и да не поз-

волявам на другите хора „да ме притискат“.
7. Да знам, когато ме критикуват и да имам възможност да отгово-

ря по неагресивен начин на критиката към мен.
8. Да имам възможност да променя своето мнение, без да лъжа.
9. Да изразявам своите чувства и емоции (радост, гняв и др.).
10. Да имам различни потребности и нужди от тези на другите 

хора.
11. Да не завися от одобрението на околните.
12. Да имам собствено и лично пространство, граници, хоби, инте-

реси и роли.
13. Да бъда критичен/на към другите по конструктивен начин;
14. Да поемам отговорност за действията си.
15. Да се съпротивлявам на нагласите, поведенията и действията, 

които дискриминират хората и ги карат да се чувстват не добре.

Отговорностите на „асертивния човек“ включват:
1. Да се отнасям с уважение към другите, да се противопоставям 

на ситуации, в които някой е дискриминиран или да се про-
тивопоставям на други ситуации, при които някой се чувства 
зле физически или психически (подигравки, присмех, заплахи 
и др.).

2. Да изслушвам гледната точка на другите хора, техните мнения, 
предложения и да им давам отговор.

3. Да не пренебрегвам гледните точки на хората, които са раз-
лични от моите. Да позволя на другите да отправят към мен 
критики, но само и единствено, ако го правят по неагресивен и 
необиждащ ме начин, а по конструктивен.

4. Да проявя разбиране, когато другите правят грешки.
5. Да уважавам правата на другите хора и желанието им да гово-

рят за себе си.
6. Да приема факта, че някои от молбите и желанията, които от-

правям към другите хора, могат да не бъдат изпълнени.
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ВИДОВЕ КОМУНИКАТИВНИ СТИЛОВЕ СПОРЕД ТЕОРИЯТА 
ЗА АСЕРТИВНОСТТА
Някои автори поставят асертивния стил на една плоскост с агре-

сивния и пасивния, като смятат асертивността за „златната среда“. Във 
функционално отношение обаче, асертивният стил е противоположен на 
останалите стилове, тъй като единствено през този начин на комуника-
ция е възможно удовлетворяване на потребностите и защита правата и 
интересите и на двете страни във взаимодействието. 

В някои от научните разработки комуникативните стилове са раз-
делени на три – пасивен, агресивен и асертивен, а други автори отгра-
ничават и четвърти стил – пасивно-агресивен (наричан още „манипу-
лативен“). Често в теориите пасивният стил на комуникация е наречен 
„неасертивен“.

В модела, представен в тази статия, се отграничават четири кому-
никативни стила – пасивен, агресивен, пасивно-агресивен, асертивен. 

• Пасивен стил на комуникация, според теорията на асертивност-
та

Както по-рано беше отбелязано основният смисъл на асертивно-
то поведение е равенството между хората. Когато обаче човек се дър-
жи пасивно, той поставя другите, техните права и нужди над себе си и 
своите потребности. Или това е така наречената ситуация „аз губя – ти 
печелиш“. „Пасивният човек“ има вярването, че другите имат право да 
„командват парада“, а той трябва да се впише в техните мисли и да удо-
влетвори техните желания. Често такова поведение се оправдава с ал-
труистични подбуди, но всъщност то не е резултат от свободен избор, а 
от избор, направен поради страх. Пасивното поведение води до натруп-
ването на негативни чувства като яд, гняв, обида. Това може да доведе 
до неочаквани експлозивни изблици, след които поради чувство на вина, 
срам, объркване човекът отново да се върне към пасивното поведение. 
Този комуникативен стил рефлектира по особен начин върху междулич-
ностните взаимоотношения. Но понякога носи вторични ползи на „па-
сивния човек“. 

Примери за пасивно поведение:
– избягва да изразява своите чувства и мнения;
– избягва да защитава своите права;
– избягва да идентифицира и задоволява нуждите си;
– не отправя молба за помощ;
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– не задава въпроси и не изисква допълнителна информация, ко-
гато е объркан; 

– не дава на другите критична обратна връзка, дори когато това е 
необходимо;

– не приема и не отправя похвала или признателност;
– не поема инициативата и винаги чака другите;
– съгласява се, дори когато иска да каже „не“;
– често се извинява, дори когато не е виновен. 

Възможни причини за пасивното поведение: 
– страх от привличане на вниманието към себе си; 
– страх да не бъде различен от другите; 
– страх от провал, критики/допускане на грешки; 
– страх от поемане на рискове; 
– ниска самооценка;
– неумение да отстоява себе си; 
– желание да бъде харесан и одобрен от другите; 
– убеждение, че това, което другите искат, е по-важно от собстве-

ните му нужди.

Лични негативни последствия от пасивното поведение:
– имат усещане, че не контролират живота и времето си – непре-

къснато са на разположение на другите;
– другите се възползват от тях;
– непрекъснато се съгласяват с неща, които всъщност не желаят;
– натрупват в себе си чувства като яд, гняв, обида поради невъз-

можността да задоволят собствените си потребности.
– движат се в един коловоз, не променят нищо. Не се научават как 

да се държат по различен начин;
– губят самоуважение и възприемат себе си като по-маловажни от 

останалите;
– може да прекарват много време в близки отношения, които 

всъщност не харесват;
– имат склонност към депресия. 

Интерперсонални последствия от пасивното поведение:
– другите може да се чувстват раздразнени, че винаги трябва да 

поемат отговорността;
– трудно е да си около някой, който не казва това, което мисли/ 
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иска, комуникацията е нарушена;
– за другите може да бъде изтощително да слушат и гледат някой, 

който непрекъснато е в ролята на жертва/мъченик. 

Лични ползи от пасивното поведение:
– нищо не е по вина на „пасивния човек“;
– винаги другите носят отговорността;
– не трябва да се справя с неуспех и/или провали;
– вторични ползи от ролята на мъченик/жертва. 

• Агресивен стил на комуникация, според теорията на асертив-
ността

Агресията е вторият вид неасертивно поведение. За разлика от па-
сивното поведение, личността на „агресивния човек“ е поставена над 
тази на партньора в комуникацията. Тази ситуация може да се нарече „аз 
печеля – ти губиш“. Агресивното поведение може да е резултат от натру-
пани негативни емоции и да изглежда като еднократен поведенчески акт. 
Но е възможно в основата му да стои чувсто за превъзходство, убежде-
ние, че човек е по-добър от останалите в някаква специфична сфера или 
изобщо. Също като пасивния стил, агресивния има своите отрицателни 
последствия, както за личността, така и за взаимоотношенията. Също 
така носи със себе си някои лични ползи.

Примери за агресивно поведение:
– избухливост, слаб самоконтрол;
– прекомерна конкурентност;
– необходимост да бъде прав или победител на всяка цена; 
– опитва се да докаже, че е по-добър, по-компетентен; 
– прави крайни изявления на своите възгледи;
– използва заплахи, унизителни реплики, критики, вменява вина;
– взискателен, арогантен и прекъсва другите;
– не желае да слуша възгледите на другите;
– липсва му емпатия;
– не оценява различията и се опитва да накара всички да действат 

или мислят като него.

Възможни причини за агресивно поведение:
– нисък фрустрационен праг;
– емоционална незрялост;



Сирма Гушлева – Асертивност – когнитивно-поведенческа гледна точка
255

– чувство за превъзходство над другите;
– желание за надмощие, власт, контрол над другите;
– ниска самооценка;
– деструктивни модели на защитно поведение;
– стрес и тревожни състояния. 

Лични негативни последствия от агресивното поведение:
– чувство на вина и срам;
– понижено самочувствие и самоуважение;
– усещане за провал;
– винаги обвинява другите за неуспехите и по този начин възпира 

собственото си развитие;
– при нужда от контрол над другите – трудност с отпускането. 

Интерперсонални последствия от агресивното поведение:
– подкопава се доверието във взаимоотношенията;
– възможно е другите също да реагират агресивно;
– възможно е да предизвика у другите възмущение, обида, страх, 

омраза;
– отблъсква другите;
– той самият се отчуждава от другите.

Лични ползи от агресивното поведение:
– усеща се по-силен;
– засилва се усещането за превъзходство;
– има по-голяма вероятност да получи това, което иска;
– усеща себе си по-малко уязвим;
– „освобождава напрежението“. 

• Пасивно-агресивен стил на комуникация, според теорията за 
асертивността

Пасивно-агресивният стил е третият вид неасертивно поведение, в 
който човекът се проявява като пасивен на повърхността, но всъщност в 
него действат гнева и обидата. Това е така наречената ситуация „аз губя 
– ти губиш“. „Пасивно-агресивният човек“ обикновено се чувства без-
силен, неспособен да се занимава пряко с обекта на своите негодувания. 
Вместо това изразява гнева си по един фин, подъл, „задкулисен“ начин. 
Това поведение може да цели задоволяването на собствените потребно-
сти, за сметка тези на другите. Но от него може и да няма лична изгода, 
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а човекът да не желае да участва в осъществяването на общата цел. Тъй 
като не умее директно да изрази мислите и чувствата си, той саботира 
общите цели индиректно.

Примери за пасивно-агресивно поведение:
– проявява двуличие, подлост, подмолност;
– „пасивно-агресивния човек“ използва „благородни лъжи“;
– създава конфликти м/у другите;
– използва неискрени ласкателства или чар, за да накара някой да 

направи нещо, което той не би искал;
– извинява се, като стоварва вината в/у друг;
– прави саркастични забележки или намеци, чийто смисъл не е 

напълно ясен;
– има затруднения да признае гнева си;
– използва изражения на лицето, които не съответстват на начина, 

по който се чувства – усмихва се, когато е ядосан;
– прави фин саботаж, дезинформира.

Възможни причини за пасивно-агресивно поведение:
– малодушие/страхливост;
– неумение да бъде директен;
– не желае да нарани чувствата на някого;
– иска да получи това, от което има нужда, без да се отстоява или 

конфронтира директно. 

Лични негативни последствия от пасивно-агреивното поведение:
– необходимост да помни всички лъжи;
– голяма вероятност да бъде хванат в лъжа или двуличие;
– чувства на вина, срам и тревога;
– невъзможност за развитие на добри комуникативни умения;
– неудовлетвореност от взаимоотношенията;
– реалните проблеми остават неразгледани, тъй като изразява не-

годуванието си индиректно. 

Интерпесонални негативни последствия от пасивно-агресивното 
поведение:

– подкопава доверието във взаимоотношенията;
– възможно е да провокира обида, възмущение, разочарование у 

другите;
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– възможно е да загуби уважението на другите, ако бъде разкрито 
манипулативното поведение;

– отчуждава се от хората. 

Лични ползи от пасивно-агресивното поведение:
– може да се чувства по-умен, по-хитър, по-съобразителен;
– не е необходимо да се изправя срещу трудни ситуации директ-

но. 

• Асертивен стил на комуникация
Както вече беше отбелязано асертивната комуникация е функ-

ционално различна от останалите три вида. Това е така наречената си-
туация „аз печеля – ти печелиш“. „Асертивният човек“ осъществява 
баланс между собствения си стремеж за достигане на благополучие и 
стремежа към благополучие на партньора в комуникацията. При това 
взаимодействие в максимална степен се реализират възможностите за 
продуктивни и удачни взаимоотношения с колеги, приятели или членове 
на семейството. В асертивните отношения има желание за равноправно 
сътрудничество и отговорност.

Принципи на асертивното поведение:
– „Асертивният човек“ осъществява комуникация, когато това е 

важно/прави съзнателен избор. Да се държи човек асертивно не 
означава непрекъснато да обяснява как се чувства и какво ми-
сли. Той трябва да съумява да прецени кога е най-подходящият 
момент да изрази своето мнение. Ако създалата се ситуация не 
засяга правата и интересите на личността, той може да не спо-
дели мнението си. Това обаче ще бъде резултат от съзнателен 
избор, а не поведение, продиктувано от страх. Именно поради 
тази причина, човек няма да има усещане за неудовлетвореност. 

– „Асертивният човек“ е директен, но не груб и безцеремонен. 
Директността не означава грубост и неуважителност към парт-
ньора в комуникацията, а яснота и категоричност в посланията, 
които отправяме.

– Основен принцип на асертивната комуникация е честността и 
откровеността по отношение на другия и на самия себе си;

– „Асертивният човек“ се отнася към другите като към равни, ува-
жително. Акцентът тук се поставя върху равноправието меж-
ду хората. Статусът или позицията, на която се намира човек, 
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може да му дава властта да взема решения, но това не го прави 
по същество по-добър човек от хората, по-ниско в йерархията. 
Статусът не дава право да не се зачитат правата и чувствата на 
другите.

– „Асертивният човек“ поема отговорност за своите мисли, чув-
ства и действия. Хората имат склонността да обвиняват другите 
за това как са ги накарали да се чувстват. Но всъщност нашите 
чувства възникват в резултат на мислите, които имаме по от-
ношение на поведението или комуникацията с другия човек. 
Нашите чувства са наше притежание и са резултат от нашето 
мислене. Когато човек съумее да поеме отговорност за начина, 
по който се чувства, и това, което прави, той ще има по-добър 
контрол над живота си.

– „Асертивният човек“ е по-положителен, отколкото отрицателен. 
Да бъде човек асертивен не означава единствено да може да от-
стоява себе си, собствената си позиция, да казва „не“, да бъде 
директен. Асертивността предполага да можем спокойно да из-
разяваме и своите положителни мисли и чувства към другите. 
Да показваме, че за нас те са значими и ги ценим. Доказано е, 
че за да се запази една връзка положителна, е необходимо да 
отправяме по-често похвали, отколкото отрицателни забележки. 
Асертивно поведение с положителен ефект върху взаимоотно-
шенията е: отправянето на комплименти, насърчаване, хвалене, 
предлагане на помощ, изразяване на благодарност, съпричаст-
ност. Асертивно поведение, което може да има негативен ефект 
върху взаимоотношенията е : поставянето на граници, казване-
то на „не“, даването на критична обратна връзка, фокусиране 
вниманието върху нашите собствени нужди, независимото по-
ведение и др.

– „Асертивният човек“ е открит и отзивчив към другите. Откри-
тото заявяване на нашите мисли, чувства и нужди не е достатъч-
но, за да се нарече поведението ни асертивно. Необходимо е да 
слушаме и забелязваме какъв ефект има това върху партньора 
в комуникацията. Да отбелязваме и неговите чувства, мисли и 
нужди.

Лични ползи от асертивната комуникация:
– дава усещане за личен интегритет и благополучие;
– подобрява самочувствието и самооценката;
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– дава усещането, че отговаряме за поведението и живота си;
– дава възможност за бързо разрешаване на проблемите;
– намалява стреса и превентира натрупването на негативни емо-

ции. 

Интерперсонални последствия от асертивната комуникация:
– хората уважават твоите граници;
– разбират и уважават мнението ти;
– другите те уважават, въпреки че те често могат да искат да 

действаш по начин, по-удобен за тях;
– помага за изграждане на добри, солидни отношения, основани 

на доверие и уважение; 
– подпомага по-бързото и ефикасно разрешаване на конфликтите.

Митове за асертивността:
– МИТ 1: „Асертивното поведение е почти същото като агресив-

ното.“ 
 Някои хора, които използват агресивен стил на комуникация 

смятат, че те всъщност са асертивни, тъй като изразяват и отсто-
яват своите нужди. Вярно е , че и при двата стила се заявяват и 
отстояват собствените нужди, но „агресивният човек“ не зачита 
правата, мислите, чувствата, нуждите на събеседника си. Освен 
това съществуват основни различия във вербалните и невербал-
ните характеристики на всеки един от четирите стила.

– МИТ 2: „Ако аз съм асертивен, ще получа това, което искам“.
 Асертивността не означава, че винаги ще получавате това, което 

искате. Всъщност асертивността не дава гаранция за изхода от 
ситуацията. Да изразиш себе си, по начин, който зачита твоите 
нужди и нуждите на другия, понякога означава да се достигне 
до взаимно приемлив компромис. 

– МИТ 3: „Ако аз съм асертивен, ще заявявам своята позиция във 
всяка ситуация.“

 Да бъдеш асертивен всъщност ти дава възможност да вземеш 
съзнателно, непродиктувано от страх, решение, за това дали да 
заявиш своята позиция. Често се случва да попадаме в ситуа-
ции, в които не е необходимо да изразяваме мнението си. Тогава 
можем да изберем пасивен стил на поведение и това да не ни 
донесе разочарование.
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ОБОБЩЕНИЕ

Повечето хора практикуват и четирите комуникативни стила в жи-
вота си. Често може да се наблюдава, че човек практикува един стил у 
дома, друг на работното място, а трети в приятелския кръг. Тази особе-
ност има своето обяснение – поведението на хората е продиктувано от 
начина, по който мислят, и начина, по който се чувстват в дадената ситу-
ация. Често хората дори не знаят, че имат избор как да реагират. Именно 
тук е работата на когнитивно-поведенческия терапевт. Прилагайки АБС 
моделът в обучението в асертивност, ние даваме възможност на клиента 
да анализира логично своето отношение и да избира и управлява пове-
дението си. 

Обучението на клиентите ще доведе до повишаване на самооцен-
ката, самоуважението, уважението към другите. Ще насърчи клиента в 
съзнателното управление на поведението му и ще повиши увереността 
му, че той управлява живота си. 

В следващата част от статията ще бъде обсъдено как да прилагаме 
когнитивно-поведенческите техники в обучението в асертивност, кои са 
основните компоненти на асертивния тренинг и при кои клиенти обуче-
нието в асертивност е от особено значение.
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