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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕФЕРЕНТНА АКТИВНОСТ И СТРАХ  
ОТ УНИЩОЖЕНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕННО РАЗСТРОЙСТВО 

Светозар Димитров, Никола Атанасов 
Резюме: Шизофренното разстройство е тежка форма на психично страдание, което нарушава значително 
психичното функциониране на индивида и възпрепятства в една или друга степен способностите му за 
взаимодействие с обкръжението. Пред клиничната психология стои задачата да изследва особеностите на 
дълбоките емоционални и когнитивни увреждания, предизвикани от това разстройство. Емоционалните 
дефицити при шизофренията отдавна са обект на изследване в психодинамичната перспектива; в по-ново 
време психодинамичните обяснения се свързват с когнитивните парадигми в теориите на множествения код 
и на психичните репрезентации. В настоящата статия се представя теоретичната рамка на едно изследване 
на психичния капацитет при шизофренни пациенти, целта на което е чрез няколко психологични методики да 
се установят взаимовръзки между степента на разпад на психичното функциониране и удовлетвореността 
от качеството на живота. 

RЕFERENTIAL ACTIVITY AND ANNIHILATION ANXIETY  
IN INDIVIDUALS WITH A SCHIZOPHRENIC DISORDER 

Svetozar Dimitrov, Nikola Atanassov 
Abstract: Schizophrenic disorder is a severe form of mental illness impairing the mental functioning and the capacities 
of the individual to interact with their environment. Clinical psychology faces the challenge to investigate the deep 
emotional and cognitive disturbances caused by schizophrenia. Although the emotional deficits had attracted the 
interest of psychodynamic psychology a long time ago, recently a more empirically oriented approach using cognitive 
concepts has come to the fore. The present article outlines the theoretical model of a study investigating mental 
capacities of schizophrenic patients; based on the concepts of referential activity and annihilation anxiety and using a 
battery of psychological tests, it aims at establishing correlations between the desintegration of mental capacities and 
the perceived quality of life.  

Психозата по своята същност е психично страдание и увреждане, съпроводено с 
дълбоки разстройства на психичните способности. Разстройват се и двете степени на 
познанието: сензорно-сетивната и абстрактно – логическата, като по този начин психозата се 
превръща в болест на личността кaтo цяло. 

Именно разстройството на съзнанието и очакваната умствена слабост и некритичност 
свързва най - силно съвременната диагностична единица шизофрения с обществения дебат 
от времената на античните общества относно природата и характеристиките на лудостта и 
безумието и какво да бъде отношението към тази особена категория личности. Сравнително 
тежкото в част от случаите увреждане на способността за отчитане на реалността и налудния 
начин на свързване и общуване с другите довежда до категоричното отлъчване на 
носителите на това психично страдание от останалата част от обществото, приемаща себе си 
за носител на нормалност. Така шизофренното разстройство се превръща в най – яркия 
пример на двойна стигматизация на личността и същевременно значително се увеличава 
тежестта на психопатологичната картина в тесния смисъл на думата. Съвременните 
хуманитарни общества, в т.ч. и българското като част от социалното и културно 
пространство на Европейския съюз и солидаризиращо се с ценностите на Организацията на 
обединените нации за правата на пациентите, са изправени пред сериозното 
предизвикателство да реорганизират своите психично-здравни грижи. Отчитайки важността 
на Конвенцията на правата на пациентите, респ. чл.12, забраняващ запрещението под каквато 
и да е форма, политиките към деинституционализация следва максимално да отчитат и да се 
нагаждат към психологичните особености и личностните ресурси на всеки конкретен 
пациент в търсенето на подходяща среда и подкрепящи интервенции. 
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Настоящата статия представя теоретичния модел на едно изследване, подчинено на 
идеята за индивидуализиран подход към страдащите от шизофрения чрез отчитане на 
техните психични особености и личностни ресурси. Въпросът е могат ли да се открият 
психологически индикатори за степента на психична дезорганизация и да се търсят връзки 
между тях и възприетото от пациента качество на живота му – като предположението е, че 
при по-добре съхранена себерефлексия недоволството от качеството на живот ще бъде по-
голямо и е възможно да е налице у пациента и по-силна мотивация за промяната му. 
Предполагаме, че такива индикатори могат да бъдат референтната активност и изживяването 
на страх от унищожение. 

НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШИЗОФРЕНИЯТА  
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЪВРЕМЕННАТА ПСИХИАТРИЯ 
Описанието на шизофренното разстройство в съвременната психиатрична литература 

се фокусира върху шест области на симптоматология при патогенни промени: 
• разстройства на съдържанието на мисленето и възприятието; тази област включва 

халюцинациите и налудностите 
• разстройства на афекта, което включва притъпен и изравнен афект 
• разстройство на междуличностните взаимоотношения 
• разстройство на формата на речта и мисленето 
• разстроено двигателно поведение, включващо трудна подвижност и стереотипност  
• бедност на прозрението, т.е. ниската осъзнатост на пациентите относно 

емоционални проблеми 

Обобщено: става дума за разстройства на мисленето и речта, на афектите и 
способността за осъзнаването им, за разстройство на междуличностните взаимоотношения и 
за двигателни разстройства. 

Важен компонент на съвременната клинична диагностика е профилирането на 
психотичната симптоматика като преобладаващо позитивна или негативна. Началото му се 
поставя от редица изследвания, предимно в САЩ през 80-те и 90-те години на миналия век 
(Crow, 1980; Kay, Fiszbein and Opler, 1987; Harrow, Marengo and Pogue-Geile,1987)). Този 
подход в клиничното мислене и практика е свързан преди всичко с биологични тези с 
фармакологична насоченост в лечението и води до много критики и дискусии в научните 
среди. Все пак е важно да се отбележи, че като определящи фактори на клиничната картина и 
по-нататъшните психологични и социални търсения се открояват когнитивните дефицити и 
нивото на социална активност. 

От гледна точка на нашето изследване особено интересно е становището, че 
съществуват значими различия между шизофренни пациенти, които проявяват позитивни 
симптоми (илюзии, халюцинации и мисловни разстройства) и онези, които изразяват 
негативни симптоми (изравненост на афекта, емоционално отдръпване и оскъдност в 
разбирането). Резултатите относно тези различия са противоречиви; повечето от тях са 
свързани с невро-биологичната перспектива и с фармацевтичните изследвания. Едва с 
разработките в теорията на множествения код започва да се приема, че съществува 
съответствие между позитивната и негативна симптоматика и процесите на психично и 
личностно функциониране (Dodd and Bucci, 1987; Morey, 1992). Въпреки това е важно да 
посочим най-малко две изследвания, които имат отношение към психологичните търсения в 
тази посока. Проучвайки характера на мисловните увреждания при шизофренни пациенти с 
позитивна симптоматика Harrow, Marengo and Pogue-Geile (1987) оценяват вербализирането 
на разсъждения на изследваните лица по скала за мисловни нарушения. Авторите 
установяват много по-висока степен на динамика на мисловните нарушения при пациенти с 
позитивна симптоматика в сравнение с контролната група на такива с негативен профил на 
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шизофрения. Друго изследване на същите автори (Harrow and Pogue-Geile,1984) 
потвърждава, че шизофренното боледуване с негативна симптоматика често е предхождано 
от оскъдност на преморбидното социално функциониране. 
Теза на нашето изследване е допускането, че описаните в научната литература типове 
шизофренна патология – позитивен и негативен тип – могат да бъдат съотнесени към 
особеностите на психичното функциониране, които за целите на разработката ще наричаме 
„психичен капацитет”: това са способността за осъществяване на референтни връзки в 
езиковата активност и преработването на страха от унищожение.  

И двата конструкта, с които си служим, се базират върху съвременната теория на 
психоанализата. Те съчетават клиничния опит на психоанализата в работата с психотици и 
съвременните подходи в емпиричните изследвания.  

ПСИХОДИНАМИЧНИЯТ ПОДХОД КЪМ ШИЗОФРЕНИЯТА1 
Психоанализата винаги се е отнасяла към психотичните процеси твърде предпазливо, 

преценявайки ги като трудно достъпни за словесна терапия. Все пак психозите са обект на 
психоаналитично изследване още от Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг; както е известно, 
последният е работил в клиниката на Ойген Блойлер, който въвежда термина „шизофрения” 
(имайки предвид, че разцепването2 , което той схваща като неспособност за образуване на 
асоциации, е основният психопатологичен механизъм на заболяването) . За разлика от 
Блойлер психоаналитиците не приемат, че причините за разцепването са изцяло биологични 
и смятат, че съучастие в пораждането му може да имат травматични преживявания от най-
ранния период на детството. Особено ценен техен принос е разпознаването на психологично 
съдържание в смятаните за „отпадъчен нервен продукт” психопатологични феномени. 
Становището, че преживяванията на страдащия от шизофрения имат смисъл и могат да бъдат 
разбрани поставят под съмнение стигматизиращото вярване, че шизофренията е упадъчно 
състояние без перспективи за възстановяване. 

Традиционно психоаналитичните изследвания на шизофренията се насочват към 
дезорганизирането на Аза (мислене, защитни процеси, реч, моторика) под натиска на 
афективната възбуда. За да обясни психодинамиката на мисленето, З.Фройд въвежда 
понятията първичен и вторичен процес. Съзнаваното логическо мислене, отчитащо 
реалността е вторичен процес, който става възможен благодарение на използването на езика, 
т.е. елементите му са предимно словесни; преди това, при първичния процес, мисленето се 
извършва в услуга на разтоварването на афективната възбуда, без съобразяване с логиката и 
реалността, чрез използване на предимно визуални елементи. Примери за функционирането 
на първичния процес са сънищата, фантазиите и халюцинациите.  

От гледна точка на известния структурен модел, разграничаващ психичните 
инстанции То, Аз и Свърхаз, вторичният процес е характерен за Аза, докато първичният 
властва в То и отчасти в Свръхаза. Разбира се, тези два вида мислене функционират 
паралелно и ние сме лесно податливи на регрес, т.е. на връщане към първичния начин на 
мислене, когато емоциите вземат връх над разума. 

При психотичните състояния вторичният процес е заместен от първичния, в резултат 
на което се губи способността да се различава между вътрешна и външна реалност – т.е. 
между фантазия (халюцинация, налудност) и реалност (Фройд З., 1923б). При нормално 
развитие човек придобива способност да възприема себе си като цялостна личност (неговият 
Аз става интегриран и автономен), която се намира в отношение на взаимозависимост с 
обкръжението (другите хора); при това Азът притежава добре функционираща способност за 

1 В този текст се спираме накратко само върху някои психодинамични концепции, които имат отношение към 
теоретичния модел на изследването ни. 
2 На древногръцки „схизо” (σχίζειν) означава "разкъсвам, разцепвам". 
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себерефлексия и реалистично възприемане на другите. Наличието на интегриран Аз е 
необходимо условие за действието на вторичния процес. Дезинтеграцията на личността, 
загубата на функционалния капацитет на Аза под натиска на възбудата са характерни белези 
на психотичните състояния.  

Важни за психодинамичното разбиране на психозите са т.н. теории на обектните 
отношения, в които се изследва обособяването на психичния субект от психичния обект и 
формирането на чувство за идентичност (виж Атанасов 2009). Маргарет Малер описва 
процеса на „отделяне и индивидуация”, който се отнася до отногенетично най-ранните фази 
от формирането на идентичността. 3  Тя се базира върху изследванията на психотични 
състояния при децата, които нарича аутистични (без обект) и симбиотични (сливане между 
субекта и обекта); за нея това са най-ранните състояния на психиката, които при нормално 
развитие биват преодолени още през първата година от живота. При неадекватно 
взаимодействие с обкръжението (майката) психиката на детето не постига диференцирано 
възприемане на себе си и другия и оттам устойчиви представи за Аза и обекта. 

В по-нататъшното cи развитие психоаналитичната концепция за психотичното 
функциониране прави значима крачка с приноca на Мелани Клайн. Клайн разграничава две 
позиции във функционирането на Аза: параноидно-шизоидна и депресивна. В първата от тях 
са налице процеси на разцепване и дезинтеграция - както на Аза, така и на обекта. 
Преживяванията на враждебност и ужас, преследване, агресия, наказания и обезсилващо 
преживяване на вина се разглеждат като психични феномени, следствие от разрушителните 
въздействия на т.нар. „нагон към смъртта”, който действа чрез инфантилната тревожност; 
срещу тази тревожност (виж по-нататък концепцията за страха от унищожение) Азът се 
защитава с разцепване и дезинтеграция, както и с други защитни механанизми като 
отхврълянето на реалността, обезценяването и идеализацията и проективната идентификация. 

В депресивната позиция надделяват интегративните процеси и Азът, започнал да 
осъзнава себе си като цялостен, същевременно започва да изпитва загриженост за това, което 
е сторил на обекта. Достигането на тази позиция означава преодоляване на ранната 
дезинтеграция и разцепването престава да бъде основен защитен механизъм.  

Уилфред Бион допринася за психоаналитичното разбиране на шизофренното 
разстройство чрез своято теория за развитие на мисленето. Работейки предимно с 
психотични пациенти той смята, че психозата по своята психологическа същност не 
представлява друго освен ранни елементарни форми на психичен живот. Изходната му точка 
е опитът с психотичната комуникация и нуждата да се намери достъп до тази комуникация, 
която не следва правилата на логическото мислене и която не използва езика за обозначаване 
на нещо обобщено. 

Бион изследва преживелищния опит на човека, разглеждайки емоционалното 
преживяване като процес на организиране на сетивните данни и свързването им с думи; т.е. 
той проследява пътя на свързването на емоционалните и когнитивните процеси. Психотичното 
преживяване е реплика на „първичното психично бедствие”, на неорганизираното възприемане 
на афективната възбуда. Пътят към организираното възприятие, т.е. към мисленето чрез 
психични репрезентации, се опосредства от отношението с обгрижващото лице (майката) и 
нейната функция на „контейнер” на преживяването. Използвайки въведеното от М.Клайн 
понятие за проективна идентификация Бион приема, че детето проектира своите първични 
сетивни и емоционални впечатления (които той нарича бета-елементи) в майката, която чрез 
своята алфа-функция ги превръща в алфа-елементи (структурирани психични съдържания, 
които могат да бъдат запаметявани и да се използват за несъзнавано и съзнавано мислене). 

3 Да обърнем внимание, че терминът „индивидуация” всъщност е въведен в дълбинната психология от Карл 
Густав Юнг; макар той да схваща процеса на индивидуация донякъде по-различно, отколкото Малер, има 
немалко допирни точки между тях, включително и в мисленето им за психозите. 
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„Връщайки ги” в този вид на детето, тя ги прави градивни елементи в неговия мисловния 
процес; т.е. развитието на детското мислене зависи от чувствителността на майката към 
емоционалните преживявания на детето4. 

Бион поддържа схващането на Клайн, че преходът към символизацията, т.е. към 
изграждането на психичната реалност, зависи от способността да се понася фрустрация и 
загуба: за да си изгради трайна паметова следа за майката, детето трябва да може да понася 
отсъствието й – т.е. да приема реалността дори когато тя е неприемлива. По този начин 
мисленето може да стане автономно от влиянието на афектите. Липсата на сигурност в 
употребата на езика, т.е. на алфа-функция възпрепятства адекватната преработка на силни 
афекти, които в следствие на това се превърщат в агенти на деструктивността. Бион говори за 
„токсичност” на афекта; това е в частност според него и смисъла на психоаналитичния процес 
- „дезинтосикация” на психичната активност, което в много голяма степен означава засилване 
на непсихотичните – за сметка на психотичните - аспекти на личността (Bion, 1992).  

Бион използва концепцията на Клайн за ранно-инфантилните детски садистични атаки 
към гърдата на майката в параноидно-шизоидната фаза: предполагаемата неудържимост на 
омразата в тези примитивни обектни отношения, както и прекомерната активност на 
механизмите на разцепване и проективна идентификация атакуват всички функции Аза 
(възприятие, памет, способност за преценка, мислене) и ги деформират. Така в несъзнаваната 
представа на психотика разпръснатите части на Аза започват да имат самостоятелно и 
неконтролируемо съществуване. Това често провокира враждебност в отношенията между 
частите, които индивида разпознава като свои и такива, които се преживяват като външни. 
Тъй като индивидът е предразположен да ползва частите на емоционалния опит като 
прототипи на идеи – превръщайки ги по – късно в матрицата, от която създава думите – при 
психозата враждебността към външното става препятствие пред символизацията и разликата 
между символа и символизираното се заличава: думите биват третирани като явления от 
действителността (Bion, 1957, 1984). Хана Сегал нарича това „символно приравняване” 
(symbolic equation) (Segal, 1998). В тясна връзка с идеите на Бион Сегал разбира символното 
приравняване като характерната черта на „конкретното мислене” при нарцистичната 
патология, към която причисляваме и психозите. Нейната водеща хипотеза е, че свързаността 
на субекта с първите няколко основни обекта може да се прехвърли върху по – широкия свят 
само посредством развитието на символни връзки; интересът към света е възможен само 
тогава, когато новите обекти могат да станат символна репрезентация. 

Резултат от това са т.нар. „конкретни преживявания” – конструкт, близък до идеите на 
Бион за бета-елементи: непреработените като фантазни образи примитивни садистични 
импулси. Сегал посочва, че ако отношенията на детето с външния свят, респ. обектите му са 
крайно конкретни, то детето няма да преживява мислите и фантазиите си като мисли и 
фантазии, а като конкретни действия, които то извършва с действителните обекти. Тази 
описана ситуация изглежда продукт на едно психично състояние, в което субектът е заличил 
почти напълно разграничението между себе си и обекта, а това състояние на свой ред се 
приема за резултат от фантазменото преживяване, че обектите и фантазиите за тях са 
неотделими едни от други, а са слети, срастнати едни с други. След като по този начин 
диференцирането между индивида и обектите му е елиминирано, субектът не е в състояние 
да прави разграничение между нещата, които му принадлежат – фантазиите за обектите и 
нещата, които са отчуждени – действителните обекти. 

Липсата на изградена истинска символизация като тристранно отношение между 
символизираното, символа и личността води до това, че при психотичното функциониране 

4 Без да навлизаме в подробности ще отбележим, че в теорията на Бион за развитието на детското мислене има 
редица сходства с понятието на Жан Пиаже за сетивно-двигателните асимилационни схеми (виж по-долу).  
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реакцията е по същество неразличима от проективна идентификация, където Азът-селф и 
обекта се преживяват буквално като едно и също нещо. Загубата на способността за 
диференциране между тези два образа води до загуба на способността да се фантазира и 
символизира. Структурно погледнато липсата на ясно изразени граници и дистанция между 
трите елемента в системата – селф, обект, символ - прекъсва капацитета да се формират 
истински символи. Тук виждаме в описанието на психотичното отношение към 
действителността много повече от първичното хрумване на М. Клайн, че детето в своя ужас 
от садистичните си фантазии спира да фантазира. На мястото на далеч по-спекулативната 
идея за психичен вакуум Сегал предлага хипотезата, че психотичният човек не спира да 
фантазира, въпреки че неговите представи остават заключени в примитивни ранни 
емоционални схеми. Психотикът развива фантазия за своите фантазии и вярва, че фантазиите 
за обектите са буквални и конкретно реални. Тук отново се сблъскаме с еквивалентността на 
объркването между субективните фантазии за обекта и самия обект: фантазията престава да 
бъде фантазия в оригиналния смисъл на думата, а се превръща в нещо аморфно различно. 
Объркването между собствените фантазии за обекта и самия обект означава объркване 
между символите и това, което те означават. 

Според Сегал трудността на терапевтичната работа с шизофренни и шизоидни 
пациенти се проявява не само в неуспеха им да общуват с други хора, но - дори в много по – 
голяма степен - в неуспехите им да се свързват с вътрешното си емоционално съдържание. В 
този смисъл само при хора, които са „в контакт със себе си” има налично непрекъснато 
свободно образуване на символи, при което те могат да осъзнават и контролират символните 
изрази на лежащите в основата им примитивни фантазии, да надграждат символичните 
връзки спрямо своето афективно безпокойство и да търсят по-зрели пътища за 
преработването му. 

СХЕМИ И ПСИХИЧНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
В нашето изследване използваме конструкта „референтна активност”, който се отнася 

до когнитивните способности (използването на различни паметови кодови и „превода” от 
един код на друг). Целта ни е да бъдат проследени пътищата, по които символните 
формирования в психиката се организират и изграждат или съответно се провалят в 
реализацията на по-зрелите форми на личностен и емоционален живот. В тази връзка е важно 
да споменем два други сходни познавателно-психологични конструкта: понятията за схема 
на Жан Пиаже като конструкция, организираща преживелищния опит на човека и за 
психична репрезентация на Сидни Блат като базисна единица на символизирането.  
Както споменахме, понятието на Пиаже за сетивно-двигателна асимилационната схема е 
сходно с описаната от Бион алфа-функция. Логиката на Пиаже включва като елементи на 
схемата впечатленията на бебето от контакта с различни предмети и индивиди около него, 
които в своето повтарящо се въздействие създават първите елементи на постоянство в 
асоциациите и очакванията спрямо обекта. Така образуваните познавателни схеми - 
„матрици” - остават дълбоко внедрени в психичната организация и не се поддават на опити 
за съзнателна логическа преработка. Пиаже предполага, че зрелите интелектуални операции, 
които съзнателният живот на личността отчита, са всъщност продуктите на първичните 
интелектуални респ. психични схеми. 

Важно от психодинамична гледна точка е схващането, че първичните матрици се 
организират около екзистенциално важни активности и потребности на субекта. Пиаже 
смята, че в двигателните повторения, които схемите организират, водеща винаги е 
потребността и съответно задоволяването й: „изходна точка е потребността, последен етап е 
нейното задоволяване” (Пиаже, 1954). До развитие на патологични схеми, каквито има при 
шизофренния процес, може да се стигне когато детето не успява да надмогне зависимостта 
си към прости сравнения и противоположности – напр. „болка - удоволствие” - свързани с 
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диадичните, директни взаимоотношения, базисен прототип на които е връзката между 
майката и бебето. Емоционалните връзки между родителите не могат да бъдат 
диференцирани, мисленето остава директно и буквално, запазва се склонността към 
незабавно импулсивно отреагиране. В крайна сметка такова дете няма да успее да развие 
своя собствена гледна точка в отношенията, да отчита перспективата на околните, както и да 
осъзнава, че фигурата в общуването е уникален носител на характеристики. 

Разбира се, между теориите на Бион и Пиаже не може да се постави знак на равенство: 
двамата подхождат към изграждането им на основата на различни наблюдения. Но и двамата 
проследяват организирането на мисловните процеси от сетивно-двигателните елементи до 
паметовите следи, които се превръщат в елементи на мисленето. 

Сидни Блат интегрира психоаналитичната теория на обектните отношения със 
съвременните когнитивни модели чрез конструкта „психична репрезентация” (Blatt, 1997). 
Както е известно, този централен теоретичен конструкт е еднакво валиден в психоанализата, 
когнитивната психология, социалната психология и психологията на развитието. Съгласно 
водещите допускания децата трансформират своите отношения с първичното си обкръжение 
в познавателно – афективни схеми за себе си и другите. Тези схеми насочват и регулират 
много широк диапазон от последващо поведение, особено в междуличностните 
взаимоотношения. Схеми, респ. психични репрезентации за себе си и другите се развиват 
през целия жизнен цикъл и съдържат както съзнателни, така и несъзнателни познавателни, 
афективни и преживелищни компоненти, извличани от най – ранния инфантилен опит на 
отношения с околните. Те също така повлияват нивото на индивидуално психично развитие 
в такива важни аспекти на личния свят като импулсите, афектите, нагоните и фантазиите. 
В съвременната психология се счита, че процесът на построяване на психичните 
репрезентации започва в много ранния стадий на отношения между детето и референтно 
значимите възрастни. Те се развиват като част от естествения съзряващ процес и в отговор на 
търсенията и тревогите на обкръжението. В същото време тежки и трудни за адаптиране 
преживявания могат да надвишат – изразено в символиката на преживяването „да прелеят” 
(Блат, ibid) - капацитета на детето да включва и филтрира такъв опит в психичното си 
пространство.Такива ситуации принуждават индивида да търси компромисни образувания, 
като директният резултат от това са разнообразните картини на психопатология. 
Психопатологичната симптоматика по правило търси своето място в личностния свят и се 
свързва с наличните смущения в психичната структура, оставяйки траен отпечатък във 
функционирането на когнитивно - афективните схеми.  

Блат приема, че когнитивните структури или схеми се създават в продължение на 
жизнения цикъл, започвайки от най – ранните преживявания на бебето във връзката на 
грижовност с майката. Когнитивната схема се развива заедно с порастването на детето и 
преживява редица смущения и търсения в рамките на живота. В случаите, когато 
смущенията са тежки, постоянни и надвишаващи капацитета на детето да се приспособява, 
стабилизирането и надграждането на познавателните структури може да бъде 
компрометирано и блокирано. В крайна сметка различните форми на психопатология и 
психични дефицити в ранното детство могат добре да бъдат илюстрирани чрез процесите на 
интегриране или дифузия на съставните елементи на когнитивните структури. 

Блат разглежда пет последователни етапа на формирането на когнитивно-
емоционалните схеми в ранното детство в кореспонденция с възгледите на Малер за 
придобиване на психична автономност, които обхващат периода от раждането до края на 
детството. Първото ниво на формиране на когнитивната схема е свързано с процесите на 
изграждане на постоянство на границите в преживяванията на бебето, с появата на чувството 
за отделеност между себе си и другите, между Аз и не-Аз /Self-Nonself/. 
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Малко по – късно - между шестия и осмия месец – детето започва да прави 
разграничения между хората, да инвестира емоционална привързаност в определени фигури 
от обкръжението и да разграничава тези особени личности от останалите. 

На възраст около шестнадесет месеца възникват елементите на третото ниво на 
когнитивната схема, известно като постоянство на припомнянето: наличието на знание за 
съществуването на обекта, който вече не присъства постоянно и не се появява мигновено в 
полето на възприятието (Blatt, 1997). В по-нататъшното развитие с достига етапа на 
устойчивост на Аз-а /self/, когато е налице консолидирана и цялостна представа за себе си 
като различен и отделен от другите, устойчива във времето и пространството независимо от 
емоционалните състояния. В петия етап, на нивото на оперативното мислене, субектът е в 
състояние да координира отношенията си в няколко перспективи, както и да утвърждава себе 
си в рамките на триадични семейни взаимоотношения, както и в по-широки социални мрежи. 

От клиниката е известно, че шизофренните пациенти имат увредена способност за 
диференциране на личностни граници и постоянство на „либидните” инвестиции. Оскъдно 
артикулираните и нестабилни граници са застъпени при по – тежко увредени хронични 
шизофренни пациенти с обеднели обектни отношения, сериозно увреден капацитет за 
адаптация, житейска история на отчуждение, изолация и трудно приспособяване. Поради 
нарушената константност на границите шизофренните те имат изразени трудности при 
припомнянето и постоянството на емоционалните инвестиции. В такива обстоятелства 
хората се преживяват като нестабилни и флуидни.  

От друга страна е интересна констатацията, че повечето незасегнати в ядрената си 
менталност параноидно-шизофренни пациенти се борят – макар и по едни прекомерен начин 
– за запазването на чувството за граници, повишават чувството си за когнитивен контрол, 
налице е извънредно засилена възприятийна активност, обострено внимание, причудливо 
схващане за различни свойства и различия между себе си и другите, както и силно защитни 
усилия за запазване на солидността на границите. Фокусирането върху власт, контрол и 
автономност, изразената подозрителност, изолирането от чувствата и държането на хората на 
разстояние с аргумент, че са опасни и увреждащи се явяват усилия да се удържи по ригиден 
начин чувството за индивидуалност и отделеност, както и за защита на субекта от различни 
изкушения и заплахи от поглъщане и сливане на границите. 

РЕФЕРЕНТНА АКТИВНОСТ 
Моделът на Уилма Бучи (Bucci, 1997) се базира върху когнитивната психология, но се 

отнася до важни от гледна точка на психоанализата явления. Тя представлява хипотеза за 
възможността теорията на психоанализата да бъде базирана върху съвременните когнитивни 
модели на паметта, предлагайки една комбинация между двукомпонентния модел на Paivio и 
съвременните конекционистки модели (Rummelhart и др.).  
Според теорията за множествения код (the multiple code theory) вътрешната реалност 
(субективността) се формира благодарение на действието на три вида информационни кода: 

• Субсимволният код (ССК) се базира върху т.н. в когнитивната психология 
паралелно разпределено процесиране (Parellel Distributed Processing – PDP); то 
действува в сетивните, двигателни и соматични модалности (с които си служи 
напр. бебето, когато се учи да ходи). Чрез него работи процедурната памет. 

• Символните кодове са два: несловесен (НСК) и словесен (ССК). Чрез несловесния 
символен код, използуващ образи, работи епизодичната памет, а чрез словесния – 
семантичната. 

Трите паметови системи се свързват с “референтни връзки”, “…които ни дават 
възможност да символизираме и вербализираме емоционалните преживявания и да 
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разбираме и отговаряме на думите на другите “ (Bucci, 2000). Механизмите на свързване 
между трите кода Бучи нарича “референтен процес” (referential process). Негова основна цел 
е преобразуването на субсимволно кодирана информация в несловесни и словесни символи. 
“Детето си изгражда представа за майката на основата на множество нейни постоянно 
променящи се появи, създавайки траен прототипен образ – може да се каже “паметова 
схема” – позволяваща разпознаването на майката в различни контексти и форми на нейната 
поява; в последствие тази трайна дискретна цялост може да бъде назована” (пак там). 
Трайният прототипен образ се запаметява чрез несловесния символен код, който за целта се 
ползува с голямо количество субсимволна информация; “назоваването” – разбира се – се 
осъществява благодарение на словесния символен код5.  

В теорията на множествения код емоциите се определят като “паметови схеми, 
изградени чрез повторения на интеракциите със значимите други от началото на живота” 
(пак там). Емоционалните схеми (Bucci, 1992, стр. 195 и сл.) са “…прототипни представи за 
Аза (self) в отношения с другите, изградени чрез повтаряне на епизоди с еднакви афективни 
състояния”. Тези състояния представляват конгломерации от сетивни, висцерални и 
двигателни елементи, които са предимно субсимволни и съществуват извън съзнанието, т.е. 
не могат да бъдат директно вербализирани; това обаче може да стане чрез описване на 
прототипни събития, в които действуват тези процеси. Така емоционалните схеми могат да 
бъдат разказвани. Соматичните компоненти на схемата са представени чрез различни форми 
на субсимволния код; обектите на схемата, т.е. хората, към които са насочени действията и 
реакциите - чрез невербалния символен код (Bucci, 2001, стр. 49).  

Прототипните епизоди (ibid, стр. 196) образуват структурата на емоционалните схеми. 
Те са “конкретни събития, превърнати в абстрактни, метафори на случващото се в живота на 
човека” и съдържат очакванията за това “какво вероятно ще се случи, когато имам желание 
или потребност, какво ще направят другите, как вероятно ще се почувствувам…” Тоест, 
емоционалните схеми съдържат очаквания към другите и към себе си. Схемата на Аза (self) е 
вид емоционална схема; Бучи предполага ( Bucci, 2002, стр. 790), че както съзнанието, така и 
аз-схемата се активират чрез съпоставянето на субсимволната и символната системи в 
работната памет (схващане, близко до възгледа на З. Фройд за възникването на качеството 
“съзнавано” чрез свързването на предметни и словесни представи, виж напр. Фройд З., 1923а). 

Основен елемент на емоционалната схема е афективното ядро (the affective core); то е 
до голяма степен субсимволно и се образува от „вродените диспозиционни репрезентации, 
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-образът или чувството за себе си (sense of self) 
също се изгражда около това афективно ядро. 

Емоционалните схеми също така представляват “…специфичната индивидуалност в 
способността да се обича”, която се придобива чрез “калибрирането на вродените 
предразположби с външните влияния в детството”. Като предпоставка за развитието на 
референтния процес в началото на живота Бучи вижда наличието на “последователни, 
организиращи човешки обекти” ( Bucci, 1997, стр. 257). Тя е в съгласие с Д.Стърн ( Stern, 
1985; виж също Атанасов, 2009), който смята, че в периода между 9 и 18 месец децата се 
научават, че субективният живот – “съдържанията на психиката и качеството на чувствата” – 
могат да бъдат споделяни с други. Бучи също така споделя схващането, че водеща мотивация 
за децата е търсенето на близост. В съгласие с теориите за обектните отношения тя смята, че 

5 За едно съпоставяне на теорията на Бучи с други съвременни концепции за ментализацията виж Атанасов 
(2007). 
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“…тази мотивация е присъща на емоционалната организация, а не е вторична на 
задоволяването на телесни потребности” (ibid). 

Адаптивното функциониране зависи от интегрирането на системите в рамките на 
емоционалната схема, т.е. на компонентите на схемата: от една страна вродените механизми 
на афективното ядро (насочени към задоволяването и оцеляването на организма), 
регистрирани в субсимволна форма и проявяващи се до голяма степен несъзнавано, и от 
друга страна символно регистрираните съдържания на схемата. Само интегрираните схеми 
позволяват адекватното класифициране на информацията от междуличностното общуване 
(способността за което Бучи нарича „личностен капацитет” (ibid, стр. 201). Психичната 
патология е следствие от дисоциацията на схемите: “…всяко равнище на араузъл без смисъл 
само по себе си е нeпоносимо състояние”. Различните форми и степени на дисоциация на 
емоционалната схема определят и различните равнища на патология. Най-тежката психична 
патология, “най-дълбоките дисоциации”, са следствие от “неуспеха да се организират 
емоционалните схеми около символи”, което може да бъде резултат от “липсата на 
последователни, организиращи човешки обекти в ранния живот на детето, или от общата, 
може би заложена в конституцията неспособност да се конструират символните форми” 
(ibid., стр. 207).  

В обобщение: стъпвайки върху психоаналитичните теории за символизирането на 
перцептивно-двигателния опит чрез свързването на паметовите следи със словесни 
представи, за създаването на трайни представи за субекта и обекта с постоянен емоционален 
заряд и за самоорганизацията на мисленето чрез овладяването на реалността, Бучи 
разширява когнитивните теории за асимилационните схеми и психичните репрезентации 
чрез своето понятие за емоционална схема, която се изгражда благодарение на действието на 
референтния процес. 

Референтната активност (РА) е операционалната мярка за референтния процес. Тя 
се дефинира като „активност на системата от референтни връзки между словесни и 
несловесни репрезентации, която е отразена в езиковия стил. Към несловесната активност 
спада въображението във всички сетивни модалности, както и репрезентациите на действия, 
емоции и соматични преживявания. Измеренията на РА оценяват доколко говорещият или 
пишещият е в състояние да преведе такива преживявания в думи по начин, предизвикващ 
съответващи преживявания в слушателя или читателя ” (Bucci et al., 2004). 

На въпросните измерения, върху които се базира създадената от Бучи Скала за 
референтната активност, ще се спрем накратко по-долу. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ШИЗОФРЕНИЯТА  
В ПАРАДИГМАТА НА РЕФЕРЕНТНАТА АКТИВНОСТ  
Изследванията, провеждани в парадигмата на референтна активност с групи от 

шизофренни пациенти на този етап са относително ограничени, преди всичко при 
изследователски екипи в САЩ. Публикувани и цитирани са изследвания на Гранд, Дод и Бучи, 
Найт и сътр. и особено разработката на Джефри Мори (Grand, 1973; Knight et.al., 1987; Dodd 
and Bucci, 1987; Morey, 1992). Фокусът на повечето от изследванията са сравнения между 
клинични групи от хронични пациенти и такива с актуална остра психотична продукция в 
условията на различни общности. Гранд установява взаимовръзка между бързината и 
успешността при разпознаването на цветове и активността на референтните връзки. 

В друго изследване по разглежданата тема Дод и Бучи (Dodd and Bucci, 1987) изследват 
референтната активност и процесът на ориентация в реалността сред групи от нормално 
функциониращи и психотични пациенти. Те се обръщат към клинично здрави и психотично 
функциониращи пациенти (шизофренни и други) с молба да им разкажат история за 
интересно свое преживяване. Подобно предложение е стандартна инструкция за изследване 
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на референтна активност. Историите са оценявани за последователността в ориентацията към 
време, пространство и личност, така както и по отношение на латентността на ориентацията 
(показател за това доколко слушателят се чувства ориентиран в историята преди да е дадена 
насока за действащите лица, времето и мястото на събитието в разказа). Ориентацията се 
оценява от експертна група, а референтната активност се измерва със скалата на Бучи. Нивото 
на референтна активност в разказваните примерни истории е чувствително по – висока при 
онези изследвани лица, които по – бързо и насочващо ориентират своите слушатели. 
Клинично здрави личности ориентират своите слушатели значително по – бързо в сравнение с 
психотични пациенти. Разликата в ориентацията изглежда пряко свързана с тенденцията 
добре функциониращи личности да въвеждат своевременно и бързо пространствено – 
времевия контекст. В групата на добре функциониращите индивиди 81% от изследваните 
лица въвеждат времето и пространството на историята преди появата на персонажа, респ. 
личността. В сравнителен план в групата на психотичните пациенти 51% извършват това. В 
този смисъл може да бъде описано като тенденция при нормална личностова извадка 
поставянето на контекста преди въвеждането на персонажите, включени в действието на 
разказа. Описаната тенденция е значително снижена в разказите на психотично 
функциониращите индивиди и обяснява част от затрудненията и объркаността, която 
характеризира стила на комуникация при психотични пациенти.  

Интересно е и изследването на Найт (Knight et.al., 1987), търсещо корелация между 
когнитивните дефицити при шизофренно разстройство и нивата на референтна свързаност; 
хипотезата е, че високи стойности на референтна активност са невъзможни при обострена 
психопатологична картина. В хода на изследването се диференцират профили на пациенти с 
преобладаващо позитивна и такива с негативна психотична симптоматика, като стойностите 
на референтна активност се понижават при актуалност на негативна шизофренна 
симптоматика. Тоест отрицателната корелация между референтна активност и негативна 
симптоматика изглежда еднозначна, като се модифицира от общата тежест на патологичната 
картина. За разлика от това данните за тенденциите при позитивната симптоматика не са 
така ясни. Изходните очаквания са позитивната психотична симптоматика да бъде директно 
корелираща с референтната активност: допускане, почиващо на вярването, че острата 
психотична продукция повлиява свръхпродукцията на въображението. Фактите от 
изследователската дейност на този етап показват обаче, че липсват обособени както права, 
така и обратна корелация между позитивната психотична симптоматика и стойности по 
референтна активност - с изключение на една корелация, който се установява в наративни 
разкази на пациенти за ранни спомени за образа на майката. Впечатляващ е факта, че 
изследвани лица с позитивна симптоматика регистрират отчетливо по-високи стойности на 
референтна свързаност при наративен разказ за майката - което се приема за специфично, 
доколкото подобна активност не се регистрира при други разкази на пациентите, напр. в 
наратив относно бащата. Подобни клинични данни може да се свържат с твърдeнията на 
Маргарет Малер за трудностите и обратите при симбиотичната зависимост на психотиците: 
може да се предположи, че докосването до възпроизведения образ на майката временно 
редуцира влиянието на някои по принцип разрушителни елементи, като при позитивна 
симптоматика това насърчава свръхпродукция на въображението, докато при преобладаваща 
негативна симптоматика е налице нископродуктивна представна активност.  

В едно представително изследване Мори (Morey, 1992) потвърждава в голяма 
степен горепосочените резултати, изследвайки зависимости между референтна 
свързаност, ориентация и мисловни разстройства. Той също открива съществени 
корелации между позитивната симптоматика и високата референтна активност, както и 
между негативната симптоматика и ниската референтна активност. Най-впечатляващи са 
данните за психична активност при пациенти с негативна сипмтоматика, които са в 
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съзвучие с нашето предположение за възможно наличие на психични ресурси при 
хронични шизофренни пациенти. 

СТРАХ ОТ УНИЩОЖЕНИЕ 
Като втори психологичен конструкт в настоящото изследване включваме често 

срещаният в клиничната картина на шизофренните разстройства страх от унищожение. В 
психодинамичен план преживяването на страх е свързано с психичната трамва: З. Фройд 
дефинира травмата като активиране на възбуда, с която психичният апарат е безпомощен да се 
справи. Марвин Хървич – съвременният психоаналитик, който изследва този вид тревожност – 
обръща внимание, че безпомощността поражда панически страх за психичното оцеляване, за 
който въвежда термина „страх от унищожение”. Тоест това е страх, възникващ като реакция на 
опасност от унижощение; съдържанието му може да бъде страх от дезинтеграция на Аза, от 
загуба на функциите на Аза, от поглъщане или сливане с друг, от заличаване на разликата 
между субекта и обекта, от загуба на чувството за себе си и на обектите. 

З. Фройд открива сигналната функция на страха и разграничава между сигнален и 
автоматичен страх: докато в първия случай предчувствието за опасност служи като сигнал 
към психичният апарат да задейства защитните механизми, във втория страховата възбуда го 
завладява напълно (Фройд З., 1933). Говорейки за защитни механизми Фройд има предвид 
защитите, които водят до образуването на невротични симптоми, преди всичко 
изтласкването: при тези механизми (които днес наричаме „невротични” или „зрели”) 
опасността е една вътрешнопсихична ситуация – или споменът за преживяната травма, т.е. 
една ситуация, за която съществува представа; именно представата е това, което бива 
лишено от достъп до съзнанието, т.е. изтласкано. По-горе споменахме за т.н. ранни или 
примитивни защитни механизми (като тези, описание от М. Клайн), които функционират на 
основата на разцепването – т.е. при липса на трайни представи за субекта и обекта. Това са 
начини на преработка на възбудата, при които алфа-функцията в смисъла на Бион не успява 
и емоционалните схеми в смисъла на Бучи са недостатъчно кохерентни и устойчиви.  

Описаните от З. Фройд травматични ситуации, или вътрешни опасности, предизвикват 
страхове, свързани с вътрешни обекти (с представи за другите): страх от загуба на обекта, на 
любовта на обекта, страх от кастрация и от наказанието на Свръхаза. Те се проявяват в 
реални или въображаеми междуличностни ситуации и са универсални. Хървич смята, че 
страхът от унищожение също е част от психичната конституция, те. среща се при всички 
хора; затова той го определя като пети основен вид сигнален страх, приписвайки му обаче 
специфичен характер: той е безобектен, опасността е от провала на самото психично 
функциониране. Други автори го описват като примитивен, архаичен, страх „без образ”; 
Уиникот (Winnicott, 1965) използва израза „страх, за който не може да се мисли” (unthinkable 
anxiety). Очевидно става въпрос за изживяване с двойствена природа: от една страна все още 
се проявяват остатъци от сигналната функция – предчувствие за престояща опасност, от 
друга обаче опасността като че ли е неибежна: смърт, гибел, разпад, пропадане завинаги, 
загуба на връзка с тялото и на ориентация. От гледна точка на развитието такива 
изживявания би могло да се разбират като най-ранна форма на психична дейност, когато 
изграждането на асоциации и на психични образи вече е започнало, но все още е крайно 
неустойчиво и податливо на разпад под натиска на нахлуващата възбуда. Именно този най-
примитивен страх е характерен за психотичните състояния. 

Психичен разпад означава загуба на връзките между психичните елементи, т.е. разпад 
на асоциациите и на символните връзки; той представлява процес на десимволизация. 
Хървич обръща внимание, че страхът от унищожение може да се проявява както в 
предсимволна, така и в символизирана форма – като свързан с представи. Появата му може 
да бъде провокирана както от силно травмираща външна ситуация, така и от 
вътрешнопсихичен травматизъм: и в двата случая е налице протичането на психичен регрес. 
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Описван е от хора, поставени в екстремни и гранични условия на съществуване: например 
оцелелите жертви на концлагери. Аналогични преживявания се наблюдават в панически 
разстройства, състояния на травматичен шок и при психотични епизоди. Тоест, ако Азът в 
хода на развитието постепенно овладява емоционалната възбуда чрез изграждането на 
символи, то капитулацията му в горепосочените случаи е съпроводена с разграждането на 
символните конструкции. Например Хървич определя паническата атака като създаване на 
организирана несловесна емоционална схема, отъсната от словесните; тя е психична 
репрезентация, включваща интензивни и масивни соматични, висцерални, физиологични и 
двигателни образи. По подобен начин Бучи описва десимволизацията като прекъсване на 
връзките между афективното ядро на емоционалната схема и символните й компоненти: 
тогава афективното ядро продължава да действа, но в десимволизирана форма. Човек се 
чувства възбуден, но не знае какво чувства и към кого – т.е. не знае какво означава 
възбудата. В зависимост от степента на дисоциация - като посочихме и по-горе – се стига до 
различни форми на разтоварване на възбудата чрез различни психопатологични симптоми. 

„Катастрофичната менталност” (Hurvich et al., 1988) е характерна и за страдащите от 
шизофрения. Редица автори посочват, че страхът от унищожение присъства във висока 
степен при различните психотични състояния и често се отбелязва като продромален знак на 
първи психотичен епизод (Hurvich, Benveniste et.al., 1988; Teixeira, 1984). Други автори 
(Bettelheim,1956; Karon and Vandenbos,1981; Teixeira,1984) се спират на аналогиите в 
десимволизацията при преживявания на външен и вътрешен, т.е. психичен, терор. В 
състояние на шизофренна психоза пациентите описват почти непоносими преживявания на 
тревожност, страхове от скорошна смърт или психично разрушение. Те се придружават от 
чувство за безпомощност пред лицето на една опасност, срещу която личността чувства, че 
не може да противопостави нищо конструктивно, която я заплашва с обезличаване и 
дезорганизация. Последствие от това са реакциите на паника, парализиране и други 
маладаптивни реакции. В отделни случаи може да бъде наблюдавани базисни афектни 
реакции от типа „борба или бягство”, като например хаотично бягане срещу трафика по 
улиците или скачане през прозореца. 

Често шизофренните пациенти говорят за образи, които се появяват, за да 
конкретизират прекъсването на референтните връзки между невербалните репрезентации и 
думите – напр. изказвания като „думите бяха накълцани на малки парченца и разпилени...” 
(Hurvich, 2003; стр. 586). Тази конкретност на възприятийната образност представлява 
разрушаването на значението в смисъла на предложения от Бион термин „атаки върху 
свързването” (Bion, 1984). Чрез разцепването или „накълцването” на думите се получават 
конкретните физически единици, редуцирани до техния звук, губещи своята връзка с 
означаваното. Това значително интензифицира преживяването; представата изглежда 
напуска полето на менталните репрезентации – „... тогава наистина губя контрол, чувствам 
се прозрачен и започвам да се клатя и да правя различни жестове...” (Hurvich, 2003; стр. 601). 
Десимволизираната възбуда поражда фрази като „...нищо не ми е ясно в главата, само страх – 
като звук, който става все по – силен и по-силен...”  

Тези примери описват общата неспособност на индивида да използва думите и 
значенията, за да регулира и насочва себе си. Езикът се преживява като идващ отвън и 
установяващ контрол над личността; отхвърлени са връзките с вербалността. 

Съществено за нашето изследване е допускането, че позитивната симптоматика 
представлява последните опити на психичния апарат да се справи със заливащата 
тревожност; сипмтомите са опит за ресимволизация, който – макар и патологичен, на 
равнището на първичния процес – е индикатор за наличието на остатъчен личностов 
капацитет. Смятаме, че преживяването на страх от унищожение показва наличието на процес 
на разпад, който обаче е все още обратим. Същевременно очакваме да получим различни 
профили на референтна активност и страх от унищожение при различните пациенти: 
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възможно е при пациенти с преобладаващо негативна симптоматика в различни стадии на 
заболяването им също да бъдат открити остатъчни ресурси, блокирани поради социалната 
инвалидизация. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Изследването, чийто теоретичен модел представяме тук, има за цел да провери 

възможностите на две психологически методики да диференцират различни степени на 
съхраненост на психичния капацитет при страдащи от шизофрения и съответно техните 
ресурси за активен живот. Постигането на тази цел изисква: 

• да се измери и съпостави с наличната и достъпна психиатрична информация 
степента на преобладаващо позитивна срещу респ. негативна клинична 
шизофренна симптоматика в клиничната извадка 

• да се измери и съпостави степента на активност на референтни връзки при 
отделните субгрупи в изследването 

• да се измери нивото на деклариран страх от унищожение при отделните субгрупи 
на клиничната извадка 

• да се състави профил на степента на удовлетвореност от качеството на живот при 
отделните субгрупи в изследването 

• да се сравнят получените стойности на референтна активност с тези на страха от 
унищожение и със степента на личностна, социална и трудова удовлетвореност при 
изследваните лица 

Теза на изследването е, че съществува връзка между описаните в научната литература 
типове шизофренна патология – позитивен и негативен – и личностовия капацитет, отчетен 
чрез равнищата на референтна активност и удържането на страха от унищожение. 
Предполагаме, че пациентите с позитивна симптоматика ще покажат по – високи стойности 
на референтна свързаност за разлика от такива с негативна симптоматика, но при част от 
пациентите с негативна симптоматика е възможно да се регистрират високи стойности на 
референтна свързаност и страх от унищожение, блокирани поради ефекти на социална 
стигматизация. В част от случаите преобладаващата негативна симптоматика може да бъде 
разглеждана като крайна форма на защита, въпреки която съществува частичен психичен 
ресурс за символизиране и поддържане на междуличностни отношения. Страхът от 
унищожение ще корелира по-високо с ранните стадии на развитие на психоза и при 
засилване на негативната симптоматика и ще намалява с напредване на възрастта. По – 
високите стойности на референтна активност ще корелират положително с високи стойности 
на страх от унищожение. 

Очакваме също така пациентите с позитивна симптоматика да търсят повече 
възможности за социално включване, трудова активност и придобиване на обща социална 
значимост, отразяваща се в по-голяма критичност и неудовлетвореност от живота. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИКИ  
В изследването се използват две методики, базирани на експертна оценка: наративни 

разкази (монолог и ранни спомени) и полу-структурирано интервю за отчитане на 
преживяван страх от унищожение, както и две оценъчни скали – за степен на обостреност на 
психопатологичната симптоматика и за качество на живот. 

Наративни проби 
Наративите са записи на четири монолога, а именно – стандартен монолог, ранен 

спомен за себе си, ранен спомен за майката и ранен спомен за бащата.  
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Стандартен монолог  
На изследваното лице се предлага за 5 минути да разкаже свободна история, без да 

бъде прекъсван или насочван с въпроси. И.л. настояват обикновено за по – голяма яснота и 
намеса от страна на водещия, което налага внимателно да се ограничава времевата рамка. 

Наративни проби от ранни спомени  
От и.л. се изисква да разкаже колкото се може по-подробно три най-ранни спомена от 

живота му, свързани със самия него, с майка му и баща му. Допускането е, че липсата на 
съществено съдържание в тях отразяват различни дефицити и увреждания в психичното 
функциониране. Интервюиращият не се намесва в подреждането и обработката на спомените 
и се придържа основно към следене на времевата рамка, записвайки цялата история по 
начина, по който е изразена. 

Отчитане на референтната активност 
Референтната активност се оценява на базата на наративните разкази на и.л. чрез 

създадената от Бучи Скала за референтна активност, която съдържа четири подскали: 
конкретност, специфичност, яснота и образност. Оценяването се извършва самостоятелно и 
независимо от тренирани в методиката експерти с точков бал от 0 до 10 по всяка скала. 
Крайният продукт е обобщаване на общ бал от експертни оценки на референтна свързаност6. 

За да се оцени референтната активност текстът се сегментира по определени правила; 
стойностите се оценяват поотделно за всеки сегмент. Индикациите за отделяне на един 
пасаж от друг като самостоятелен сегмент са преместване на фокуса в наратива, смяна на 
настроението или чувството в пасажа, включването на нова образност или преживелищна 
насока, както и въвеждането на нова сцена или персонаж. Важно за отчитането на 
референтните връзки е съблюдаването на онова, което и.л. изразява в текста, а не какви могат 
да са свободните асоциации към дадена фраза. 

В процеса на стандартизация на скалата е установено, че стойностите на референтна 
активност при шизофренни личности са значимо по-ниски от стойностите на индивиди със 
зряло личностно функциониране в клинична норма. Базисното очакване е стойностите на 
изследвани лица с преобладаваща негативна симптоматика да бъдат значимо по-ниски от 
тези при позитивна симптоматика. Оценката включва изготвянето на профил на и.л., като 
при и.л. с шизофренно разстройство е важно да се проследи активността на референтните 
връзки в различните наративи, моментите на по-добра организираност и респ. на дефицити. 
Такъв подход е в състояние да обхване освен традиционната картина на психотичното 
увреждане също и динамиката на парадоксите – преобладаваща позитивна симптоматика, но 
с лоша прогноза за развитие поради наличието на масивен регрес и неспособност за 
реорганизация на вътрешно психичния живот, както и профили на негативна симптоматика, 
но със съхранен частичен латентен ресурс за автономно психично функциониране. 

Полу-структурирано интервю, изследващо актуалното ниво на преживяване на 
страх от унищожение 

Клиничното полу-структурирано интервю за оценка на степента на преживяване на 
страх от унищожение е формирано на базата на самооценъчните въпросници HEI-25, HEI-30 и 
HEI-50 ( Hurvich et al., 2009), оценяващи клинично значими нива на страхове от предстояща 
дезинтеграция на личността. Основните, корелиращи помежду си измерения на страха от 
унищожение са следните: страх от заливане и невъзможност за самостоятелно справяне, от 
сливане с друг обект или хванатост в капан, от разпадане на кохезивността на личността или 

6  Заедно със своя сътрудник Бърнард Маскит Бучи е разработила и компютърна програма за оценка на 
референтната активност (виж Bucci and Maskit, 2006). Тя обаче е базирана на използването на думи-маркери, 
т.е. обвързана е с езика и понастоящем не съществува нейна адаптация на български език. 
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на капацитета на Аза, от интрузивни посегателства; от загуба на необходимата подкрепа и 
изоставяне; несигурност относно оцеляването и катастрофични фантазии. 

Всяка една от тези клинични области е представена с по няколко въпроса в интервюто, 
като общия брой на формулираните питания е 30, определящи чрез точкова система от 0т. до 
4т. ниско, средно и клинично обострено нива на тревожност от унищожение. 

Скрийнинг-интервю PANSS 
PANSS (Positive and Negative Symptom Scale) е оценъчна скала, позволяваща 

обследването на 30 симптома. Седем айтема дават общата картина на позитивната 
психотична симптоматика, а други седем айтема - на негативната (Key S. et al., 1987). 
Останалите 16 айтема определят сбора на измерението Обща психопатология. Сравняването 
на точките от двата профила определя характера на водещата клинична картина. 

Интервюто се провежда в няколко фази: първоначално сработване с пациента, обзор на 
основния патогенен материал, специфични въпроси относно настроението и тревожността, 
ориентацията към три житейски сфери и способността за абстрактно мислене и в последната 
част търсенето на директен подход към теми, в които е изразено защитно поведение. 

Въпросник за изследване на качество на живот WHOQoL 
WHOQoL (World Health Organization Quality of Life) е оценка за качеството на живота 

с крос-културно приложние, създадена от Световната здравна организация (СЗО). Кратката 
версия (WHOQoL-BREF), адаптирана в България, се състои от 26 въпроса, т.е. по един 
въпрос от двадесет и четирите подобласти на пълната версия. Освен това са включени един 
въпрос за оценка на качеството на живота като цяло и един въпрос за оценка на субективната 
удовлетвореност на индивида от здравето му. Въпросите са обединени в следните четири 
области: телесна област, психологичен свят, отношения и среда. Чрез него може да се 
профилират значими сфери на активност при шизофренни пациенти. 

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 
Изследването цели да достигне до клинична извадка от 120 лица (60 жени и 60 мъже) 

в две възрастови групи: 18 – 40 и 41 – 60 години, относително равномерно разпределени в 
субгрупи от пациенти с преобладаваща позитивна симптоматика и такива с преобладаващо 
негативна. В извадката не са включени случаи на психотични дебюти в пубертетна възраст, 
както и състояния в старческа възраст, поради множеството специфични възрастови влияния 
върху клиничната картина. Работен език на изследването е български – от извадката отпадат 
пациенти, които имат значими трудности в разбирането и говорено на български език по 
време на интервюто. Пациенти с органично увреждане, умствена изостаналост или такива 
злоупотребяващи с психоактивни вещества също се изключват. При оценката на психичните 
поражения от прекъснатата социална активност и институционализацията се взимат предвид 
допълнителни фактори като образователното ниво и честотата на хоспитализации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изследването ще може да се счита за успешно, ако помогне да се изясни дали е 

възможно да се определя съхранения психичен капацитет на страдащи от шизофрения 
посредством използваните методики. Потвърждаването на хипотезите би дало основание да 
се приеме, че болните с предимно позитивна симптоматика и по-интензивно преживяващи 
страх от унищожение ще бъдат по-критични към качеството на живота си и съответно по-
мотивирани да го подобрят. При всички случаи очакваме да придобием по-ясна представа за 
връзките между способността за символизация, справянето с тревожността и 
удовлетвореността от живота. 
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Съпоставянето на стойностите на референтна активност с интензивността на страха от 
унищожение и степента на личностна, социална и трудова удовлетвореност при 
изследваните лица ще подпомогне формирането на адаптивни социални програми за работа с 
психотични пациенти. 

Разбира се, нашият подход не ни дава възможност да правим заключения за 
индивидуалната динамика на изследваните променливи, т.е. на измененията на изследваните 
способности при едно и също лице в течение на времето и в зависимост от наличието или 
отсъствието на обостряния на психотичното състояние. Такова проследяване би могло да 
бъде предмет на други изследвания. 
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АВТОСТИГМА И САМООЦЕНКА 

SELF STIGMA AND SELF ESTEEM 
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Университетска Клиника по Психиатрия, УМБАЛ "Александровска",  

София e mail: anita.fercheva@gmail.com; tel: 0879 688 920 

Резюме: Стигмата за психичната болест е повсеместно явление и остава сериозно бреме за индивидите с 
психично разстройство и техните семейства. Етикетът на психичнта болест от отдавна е признат за една 
от най-силните от всички стигми. Публичната стигма произлиза от реакциите на обществото към хората с 
психични проблеми, а автостигмата е интернализираното влияние на публичната стигма върху индивидите. 
Установено е, че интернализираната стигма има сериозни негативни последици включително увреждащо 
влияние върху самооценката, аз-образа и качеството на живот. Целта на това изследване е да направи 
оценка на нивото на автостигмата и на общата самооценка на група пациенти с психиатрични проблеми, и 
да изследва отношението между тези две характеристики. За целта 258 лица са изследвани със скала за 
автостигма за психична болест и скала за самооценка на Rosenberg. Резултатите показват средно и високо 
ниво на преживявана автостигма сред преобладаващото мнозинство от изследваните лица и статистически 
значима негативна корелация между автостигмата и общата самооценка, като потвърждават хипотезата 
за непосредствена връзка между автостигмата и негативната самооценка.  

Abstract: Mental illness stigma is common and remains a major burden on individuals with psychiatric disorders and 
their families. The label of mental illness has long been recognized as one of the most powerful of all stigmas. Public 
stigma is the common societal reactions to people with psychological problems, and the self-stigma is the internalized 
impact of public stigma. Research has revealed the negative consequences of internalized stigma, including reductions 
in self-esteem, and undermining the quality of life. The purpose of the present study is to measure the internalized 
stigma and the self-esteem in a group of people with mental illness. 258 patients with psychiatric diagnosis were 
investigated with a Self- stigma for mental illness Scale and Self esteem scale of Rosenberg. High scores in overall self 
stigma among people with mental illness and a significant inverse relationship between self esteem on the one hand, 
and the overall self-stigma scores on the other hand was found which gives a proof of the hypothesis about the 
relationship between them. 

Ключови думи: стигма, автостигма, самооценка 

Key words: srigma, self-stigma, self esteem 

Хората с психични проблеми отдавна преживяват стигма и са обект на 
дискриминация. Психичната болест все още продължава да се отбелязва като едно от най-
стигматизираните състояния в нашето общество. Стигмата е загуба на статус и 
дискриминация, породени от негативни стереотипи за хората живеещи с диагнозата 
(етикета) на психичната болест (Link & Phelan, 2001). Независимо от огромното наличие на 
достъпни изследвания и многобройни програми за борба против стигмата, все още е 
всепризнат факт, че потребителите на психично здравните услуги твърде често страдат от 
дискриминация, стигма и негативни нагласи от страна на обществото. Стигмата и 
дискриминационното поведение свързани с психичната болест са така увреждащи както и 
самата болест (Ritsher & Phelan, 2004).  

ПУБЛИЧНА СТИГМА И АВТОСТИГМА 
Стигмата за психичната болест е широко разпостранен по света проблем, който 

неблагоприятно повлиява качеството на живот на хората с психична болест. Тя препятства 
възстановяването от болестта  

като подкапава социалния статус на индивида и самооценката, като по този начин 
допринася за негативно развитие, включително липса на работа, изолация, недостатъчна 
мотивация за търсене на помощ, продължително лечение, избягване на ходпитализация 
(Yanos & Lysaker,2010). Негативните убеждения и поведения в обществото, създават двоен 
проблема за хората с психична болест. От една страна, индивидите с психична болест трябва 
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да се справят със симптоми като халюцинации, налудности, тревожност и колебания на 
настроението, които затрудняват значително независимото живеене и поддържането на 
желаемо качество на живот. От друга страна, неправилните публичните разбирания за 
психичната болест водят до социално изключване и дискриминация. (Brohan et al.,2011). 
Така психичната болест създава редица проблеми, които произлизат не само от наличната 
симптоматология, но и от сериозни социалните пречки. Проблемът със стигмата се 
усложнява допълнително и поради това, че хората с психични проблеми могат да се съгласят 
със социалните предразсъдъци за психичната болест, например че хората с психична болест 
са некомпетентни и слаби (Michaels & Corrigan,2012). 

За да се осмислят тези явления, преживявани от хората с психични проблеми, 
изследователите различават публичната стигма от автостигмата. Corrigan and Watson, 
2002, използват термина публична стигма, за да опишат начина, по който общата популация 
стигматизира хората с психична болест и описват автостигмата като интернализация на 
публичната стигма или на негативните перцепции за психичната болест (Brohan & 
Thornicroft,2010; Corrigan&Watson,2002,World Psychiatry). 

Публичната стигма се отнася до негативните нагласи и убеждения, поддържани от 
обществото по отношение на хората с малоценностни характеристики. Първопричината за 
стигмата за психичната болест е, че членовете на общата популация правят предположения 
за хората базирани основно на техните психиатрични диагнози (Dunion & McArthur,2012). 
Важен момент е, че отговорът на стигмата е стигма.  

Пациентите с психиатрични диагнози могат да интернализират негативните стереотипи 
за психичната болест и да реагират със самостигматизация. Според Lopez-Ibor,2002, този факт 
е толкова проминентен, че той говори за взаимозаменяемостта на термините "Шизофрения“ и 
„Стигмофрения". Поведението на стигматизиращите нормални лица към пациентите с 
шизофрения е същото каквото пациентите имат към своите налудности. В двата случая става 
дума за нещо, което се преживява като наложено, очевидно за индивида, налице е пълна 
убеденост и неоспоримост с логически аргументи (Lopez-Ibor, 2002).  

Автостигмата се разглежда като реакция към публичната стигма, тя се отнася до 
това, което хората, които принадлежат към една особена група, причиняват сами на себе си. 
По отношение на психичната болест, автостигмата е реакцията на психично болните към тях 
самите, като се има предвид техния личен опит с психичната болест или психичната стигма 
(Corrigan,2004). Негативните външни влияния като публична стигматизация могат да имат 
увреждащ ефект върху вътрешното чувство на индивида за себе си. Vogel et al., 2013, 
показват, че публичната стигма предсказва бъдеща автостигма в един тримесечен период 
(Vogel & Wade,2013).  

Автостигмата е процес, при който лицето с психиатрична диагноза прилага 
публичните представи за психичната болест към себе си и същевременно се съгласява с 
негативните и омаловажителни портрети на хората с психиатрична болест, които се 
приемат като правилни репрезентации на тях самите и другите хора с психиатрична 
диагноза (Corrigan & Barr,2006). Например, лицето с психиатрична диагноза се съгласява и 
вярва, че всички хора с психична болест са неинтелигентни и/или опасни. Концепцията за 
автостигмата или личното преживяване относно психичната болест се описва в 
литературата с различни термини, включително интернализирана стигма, възприемана 
стигма, отреагирана стигма. Разширена дефиниция описва автостигмата като осъзнат или 
неосъзнат процес и продукт на интернализация на срам и вина, критика и страх от 
дискриминация заради психичната болест, като преживяване на загуба на самооценка и 
уважение (Brohan &Thornicroft, 2010). 
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Използвайки социологичната перспектива, Link and Phelan,2001 постулират, че 
възприетата стигма се състои от пет елемента: етикетиране, стереотипизиране, сепарация, 
загуба на статус, и дискриминация. Тези елементи се развиват когато по-слабата 
стигматизирана група се срещне с по-силната стигматизираща група (Link & Phelan, 2001; 
Dinesh & Corrigan,2012).  

Corrigan and Rao,2012 разширяват разбирането за автостигмата в йерархия от три 
елемента: осъзнаване, съгласие и приложение, които могат да се разглеждат и като три 
етапа на процеса на интернализиране на стигмата (Corrigan & Rao,2012). Според тях, за 
да има преживяване на автостигма, човек не само трябва да е осъзнат за стереотипа, 
който описва стигматизираната група, но също така трябва да е съгласен с този стереотип 
и да го приложи към себе си. Например, „Хората с психична болест са слаби и затова са 
отговорни за своята болест. Аз съм слаб и имам психична болест, така че трябва да съм 
отговорен за моята болест”.  

Етикетът и категоризацията водят до чувството за „групово” и „различно” и създават 
чувството за „нас”, нормалните хора и „те”, психично болните (Rusch & Bodenhausen, 2010). 
Обществото поддържа изключително много негативни стереотипи за хората с психични 
проблеми, като например представите за опасност и некомпетентност, от което произлиза 
поведенческият отговор или дискриминацията. Членове на широкото общество могат да 
изберат да се дистанцират, да отхвърлят или дискриминират хората с психична болест заради 
негативни стереотипи, или да не предоставят възможности за работа или домакинство само 
заради неговата психична болест (Corrigan & Rao,2012). Стигмата, която същаствува в 
обществото помага да се генерира и да се увековечи автостигмата (Link, & Phelan,2001). 

Диагнозата на психичното заболяване често придобива конкретно значение на 
етикет и хората се разглеждат като психично болни вместо като имащи психична болест 
(Dunion & McArthur,2012). Стигмата става причина човек да бъде психично болен като 
резултат от ефектите описани като себесбъдващо се пророчество. Хипотезите за 
причината за болестта се изпускат, и се обръща внимание само на негативното влияние 
върху аз-образа (Pasman, 2011).  

Изследванията показват, че болшинството индивиди с психична болест преживява 
автостигма в някаква степен, като около една трета споделя висока степен на 
интернализирана стигма (Brohan & Thornicroft,2011; Dinesh & Corrigan,2012). Според 
данните на Drapalski et al., 2013, 35% от пациентите със сериозни психични проблеми 
споделят умерено до тежко ниво на интернализирана стигма, която не се свързва значимо с 
някакви демографски данни или с диагнозата, като по-висока автостигма се свързва с ниско 
ниво на самооценка и на личната ефективност (Drapalski & Boyd,2013). Поне една четвърт от 
депресивните пациенти и една трета от пациентите с шизофриния страдат от висока 
автостигма (Yen & Ko,2005). При бордерлайновото личностово разстройство автостигмата е 
особено висока, може би поради тяхното склонност да изпитват срам (West &  Lysaker,2011). 

Последици от автостигмата за самооценката  
Многобройни са негативните последици от стигмата, за които се съобщава в 

литературата. Преживяването да си белязан като "психично болен" носи вътрешни (тайна, 
ниска самооценка и срам) и външни последици (социално изключване, предразсъдъци и 
дискриминация), които влизат в рубликата "автостигма" (Corbière & Pelletier,2012;Byrne, 
2001). За индивидите, които са интернализирали публичната стигма, има риск те да увреждат 
себе си както когнитивно така и поведенчески (Corrigan,2004). 

Една от най-болезнните и деструктивни последици от автостигмата за психичината 
болест е, че тя предизвиква значителна загуба на самооценка. Хората с психична болест 
преживяват себе си като непълноценни членове на обществото. Независимо от обективното 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lysaker%20PH%5Bauth%5D
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ниво на дискриминация, на което е изложен индивидът, именно субективната перципция, че 
си обезценен и маргинализиран, е това, което директно повлиява самооценката на човека и 
нивото на стрес (Ritsher & Grajales,2003). 

Stuart описва автостигмата като интернализирано чувство за срам и малоценност, и 
желание да се скрие факта на преживяваната психична болест (Stuart,2008). Vogel and 
others, определят автостигмата като възприемане на своята личност като неадекватна или 
слаба след като трябва да търси професионална помощ (Vogel & Wade,2013). Други автори 
дефинират автостигмата като резултат от идентификацията на човека със стигматизираната 
група, като обезценяващи мисли и бариера пред жизнените цели (Corrigan & Rao,2012). 
(Dinesh & Corrigan,2012).  

Редица изследователи намират силна и последователна връзка между автостигма от 
една страна, и ниска самооценка, чувство за безполезност, липса на стойност, загуба на 
надежда. Ниската самооценка може да се развие към по-дълбоки негативи, като чувството на 
човека, че целият му живот е провал (Ritsher & Phelan, 2004). Тези хора формират и живеят с 
очаквания, че повечето членове на обществото ще ги отхвърлят като приятели, служители, 
съседи, или интимни партньори, и че ще бъдат обезценявани като по-малко достойни за 
доверие, по-малко компетентни и незаслужаващи доверие. Често пъти тези чувства се 
провокират и поддържат от реакциите на членове на семейството (Dunion & McArthur,2012; 
Link & Phelan, 2001; Corrigan & Rao,2012).  

Автостигмата силно повлиява аз-концепцията на индивида както и чувството за 
идентичност. Аз-концепцията се определя като всичко, което човек знае и мисли за себе си. 
Интернализирана стигма означава, че лицето действително вярва в негативните стереотипи, 
отнася ги до себе си, и в резултат на това това оцветява всяка перцепция за себе си и 
редуцира качеството на аз-концепцията (Pasman,2011).  

Някои индивиди с психиатрични проблеми започват да се определят чрез своята 
психична болест, като загубват чувство за останалите аспекти за себе си (Girma & Müller, 
2013). Поставят се под съмнение позитивните нагласи към себе си, предишните 
способности, загубват се предишните идентичности (като студент, работник, родител), 
идентичността на стигматизираната болест става определяща. Стигматизираната "болестна 
идентичност" (или ролите и нагласите, които лицето развива в съответствие с рабирането 
за своите психични проблеми), става доминантна, когато хората приемат етикета, който 
другите им налагат и дефинират своята ядрена идентичност чрез тяхната диагноза. 
(Pasman,2011;Yanos &Lysaker,2010).  

Автостигмата съдържа три компонента: поддържане на стереотипа за себе си ("Аз съм 
опасен"), предразсъдък ("Аз съм изплашен от себе си"), и резултираща авто-дискриминация 
(Corrigan & Barr,2006). Хората чувстват, че са стигматизирани, очакват да бъдат 
стигматизирани, и се държат по начин консистентен със стигматизацията. 
Автодискриминацията като себеналожена изолация има много вредни последици водещи до 
загуба на жизнените цели и ниско качество на живот (Corrigan&Rusch,2009).  

Една неизбежна последица от автостигмата е социалното отдръпване от хора и 
избягвне на всички социални ситации, където се очаква да срещнат липса на уважение. 
Установява се "култура на мълчание" - хората прикриват своите проблеми и симптоми и 
трудно споделят за психичното си страдание, което не помага на околните да предоставят 
помощ (Ritsher & Phelan, 2004).  

Друга последица от автостигматизацията е психологичният ефект "Защо да опитвам" 
(“why try”effect). Този ефект описва състоянието на хората преживяващи автостигма и 
безнадеждност за бъдещето, което ги кара да се отказват от личните си цели (Corrigan & 
Rüsch,2009). Негативната самооценка води до избягване и предстрочно преключване на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girma%20E%5Bauth%5D
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важни образователни, социални и работни цели, подкопава усилията към независимост. 
"Защо трябва да опитвам да живея самостоятелно? Аз не съм способен на такава 
независимост", и да заключи „Защо да се опитвам?” (Corrigan & Rusch,2009; Vogel & 
Wade,2013). Недостатъчното търсене на лечение може също да е резултат от ефекта "Защо да 
опитвам". Хората с ниска самооценка считат, че дори няма смисъл да се лекуват, след като са 
убедени, че лечението няма да бъде ефективно за такива хора като тях. 

Автостигмата може да действа като бариера срещу търсене на помощ. Хората отлагат 
търсене на помощ, защото не искат да бъдат иднтифицирани като някой с психичен проблем 
(Dunion& McArthur,2012).  

Редица изследвания показват, че много хора изпитват справедлив гняв заради 
предразсъдъците, които те са изпитали. Ниска самооценка versus справедлив гняв се описва 
като "фундаментален парадокс" на автостигмата (Corrigan &Watson,2002, Clin Psychol Sci 
Pract). Оказва се, че има индивиди, чието чувство за себе си е наранено от стигмата, versus 
други, които реагират силно на стигмата, и трета група лица, които като цяло показват 
индиферентност.  

Съществен извод е, че увреждащите факти от автостигмата се манифестира чрез 
интраперсонален процес, т.е. не само чрез външните ефекти на дискриминацията от другите, 
но също чрез вътрешните перцепции, убеждения и емоции на стигматизираното лице 
(Ritsher& Phelan, 2004). 

Някои автори утвърждават връзка между автостигмата и самооценката, а други 
изразяват скептицизъм относно значението на автостигмата за психичната болест. От такава 
гледна точка, не толкова стигмата повлиява самооценката, колкото самооценката оформя 
перцепциите на лицето и реакциите към преживяната стигма (Yanos & Lysaker,2010). 

Теоретични съображения за източниците на самооценката и нейното измерване 
Много лица с психични проблеми (психотични и непсихотични) съобщават за ниска 

самооценка. Те често изпитват ко-морбидна депресия, която може да се манифестира с ниска 
самооценка. Освен това, субклиничната депресия и ниската самооценка се срещат често при 
лица, които не са способни да постигат своите цели и съобщават като резултат ниско 
качество на живот.  

Поставя се въпросът какви стратегии за оценка е трябва да развият, които да 
различават намалената самооценка, която резултира от психиатричното разстройство per se 
от тази, която се появява от интернализираната стигма. Corrigan &Watson посочват няколко 
фактори, които трябва да се имат предвид. На първо място, ниска самооценка поради 
автостигма става очевидна в твърденията, които са отнасят основно за собствената личност и 
за бъдещето. Твърдения, които рефлектират ниска самооценка резултираща от автостигма са: 
„Аз сигурно съм опасен”, или „Аз трябва да стоя в болница, защото съм риск за обществото”. 

Освен това, за да произведат автостигма, хората трябва да се осъзнати за публичната 
стигма, която кореспондира с негативните твърдения и да се съгласят, че това е истина. 
„Хората са прави, психично болните не могат да се грижат за себе си”. Също така важен 
момент е, че ниска самооценка дължаща се на автостигма няма да показва променливо 
протичане, нещо повече, лечението ще води до подобрена самооценка, произлизаща от 
болестта, но не от автостигмата. Влиянието на автостигмата върху самооценката може да 
показва различно протичане в зависимост от ситуативните фактори обратно на протичането 
на болестта (Corrigan &Watson, 2002, Clin Psychol Sci Pract).  
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yanos%20PT%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lysaker%20PH%5Bauth%5D
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МЕТОД 
Участници и процедура  
Изследването е проведено с 258 пациенти, от които са изключени 7 човека поради 

частично некоректно попълнени въпросници, така че в изследването са включени 251 
пациенти, на възраст между 18 и 64 години. Всички имат установени психиатрични диагнози 
според МКБ-10 в условията на лечение в Университетска Пихиатрична клиника и Дневен 
стационар на Александровска болница София, и имат различен образователен, трудов, 
социален и фамилен статус.  

В предварителен разговор всички участници са информирани за целите на 
изследването, след което са попитани дали са съгласие да участват. От всички участници е 
споделено, че знаят за явлението стигмата и осъзнават нейните прояви. Критерии за 
изключване от изследването е заявено несъгласие, или обективна невъзможност за участие 
поради актуална активна психопатологична симптоматика с инкохерентност, дезорганизация 
или увредени когнитивни функции.  

На всички участници е предложено писмено да отговорят на стандартни демографски 
въпроси и да отбележат каква е природата на психичното страдание, как оценяват степента 
на неговата сериозност и от кога се лекуват с поставената диагноза.  

ИНСТРУМЕНТИ  
Скала за Автостигма за психична болест 
За измерване на автостигмата е използвана самооценъчна скала, която представлява 

модифицирана версия на „Скала за интернализирана стигма за психична болест” (Internalized 
Stigma of Mental Illness Scale-ISMIS) (Ritsher & Grajales, (2003), създадена за оценка на 
субективното преживяване на стигмата и използвана до сега в различни изследвания (Girma 
& Müller,2013; King &Weich, 2007; Brohan &Thornicroft,2010; Brohan & GAMIAN-Europe 
Study Group,2011).Така развитият въпросник съдържа 51 твърдения конструирани да 
оценяват степента на автостигма чрез различни индикатори. Въпросникът представя на 
участниците твърдения от първо лице отнесени към преживяването да имаш психични 
проблеми, като те оценвят по 4-степенна скала на Likert дали са "Напълно несъгласни", 
"Несъгласни", "Съгласни" или "Напълно съгласни" (1=напълно несъгласен, 2=несъгласен, 
3=съгласен, 4=напълно съгласен). За да бъде намален рискът от тенденциозност и 
субективност на отговорите се използва редуване на позитивни и негативни твърдения.  

Въпросникът измерва няколко дименсии на интернализираната стигма и съдържа пет 
субскали: Алиенацията, Опит с дискриминация, Поддържане на стереотипа, Социално 
отдръпване и Съпротива към стигмата. Субскала Алиенация съдържа твърдения, които 
изразяват субективното преживяване да си по-малко ценен член на обществото или да имаш 
"увредена идентичност". Например: "Чувствам се не на място в света защото имам психичен 
проблем" Субскала Опит с дикриминация отразява актуално преживяно негативно 
отношение на другите поради предразсъдъци. Например: "Хората са ме обиждали заради 
моите психични проблеми". Субскала Поддържане на стереотипа отразява съгласие с 
негативните стереотипи за психичната болест. Например: "Стереотипите за хората с 
психични проблеми се отнасят и до мен". Субскала Социално отдръпване измерва степента, 
в която хората сами се изолират от социалните събития заради психична болест и в резултат 
на автостигма. Например: "Реакциите на хората към моите психични проблеми ме карат да се 
затварям в себе си". Субскала Резистентност към стигма съдържа изразява способността 
на индивида да се съпротивлява на стигмата или да остава неповлиян от интернализирана 
стигма. Например: "Аз не се притеснявам заради моите психични проблеми".  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girma%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%26%23x000fc%3Bller%20N%5Bauth%5D
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=Michael+King&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=Scott+Weich&sortspec=date&submit=Submit
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По-висока оценка показва по-силно изразено преживяване на автостигма и по-силно 
съгласие с негативните степеатипи. Само за скалата Резистентност към стигма 
твърденията са кодират обратно и високото съгласие се свързва с ниска автостигма. 

Скала за самооценка на Rosenberg 
Освен въпросникът за автостигма бе използвана скалата на Rosenberg за изследване на 

общата самооценка. Тя е публикувата за пръв път 1965г. и от тогава широко се използва в 
различни изследвания, както се цитира в литературта (Girma & Müller,2013; José & 
Fernando,2007; Schmitt&Allik,2005). Изследвания показват, че стигмата има отношение към 
ниската самооценка, без да е идентична с нея (Link& Phelan, 2001). Целта да се включи тази 
скала е да се изследва отношението между автостигмата и самооценката. Участниците 
посочват дали са съгласни или не са съгласни с 10 твърдения на базата на 4-степенна скала 
на Likert, степенувайки отговорите си от 0="Напълно съгласен", 1="съгласен", 
2="несъгласен", до 3="Напълно несъгласен". Скалата включва твърдения като: "Като цяло аз 
съм доволен от себе си" и "Смятам, че имам някои добри качества". По-високата оценка по 
скалата показва по-висока самооценка. Очакването е, че между автостигмата и самооценката 
има негативна колерация.  

За обработка на данните в статията е изолзван статистически пакет SPSS, 22.0. 

РЕЗУЛТАТИ 
Основни характеристики 
Основните характеристики на участниците са представени в Таблица 1.  

От всички участници жените са 55.2% (138), а мъжете са 44,8% (113).  

Таблица 1.Основни характеристики на участниците. 

Средната възраст е 41 години. С основно образование са 4,8% (12 човека), със средно 
образование са 57,9% (146 човека) и с визше образование са 30,6% (76 човека); сами живеят 
38 пациенти (13,1%), с родители живеят 112 пациенти (44,8%) и с партньор или съпруг 
живеят 86 човека (43,1%). Средната продължителност на заболяването е 10 години, като 123 
човека или 48,8% имат между 6 и 20 годишна давност на заболяването. Пенсионирани по 
болест са 32.1% (81 човека), не работят 27% (68 човека), на платена работа са 24.6% (62 
човека). От всички представени диагнози се коментират данните за четири от тях, тъй като са 

Пол Честота Процент 
Жени 138 55,2 
Мъже 113 44,8 
Общо 251 100,0 

Възраст Честота Процент 
Под 18г  1  0,4 
25-34 58 23,0 
35-44 160 63,9 
45-64 9 3,6 
Тотал 251 100,0 

Диагноза Честота Процент 
Депресия 63 25,0 
Афективно разстойство 60 23,8 
Шизофрения 81 32,1 
ОКР 1 0,4 
Личностово разстройство 5 2,4 
Тревожно разстройство 39 15,5 
Хранително разстройство 1 0,4 
Общо 251 100,0 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girma%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%26%23x000fc%3Bller%20N%5Bauth%5D
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най-голям процент от всички участници или общо 96,4%: 81 човека с шизофренно 
разстройство (32.1%) и 60 човека с афективно разстройство (23,8%), които образуват групата 
на психотичните разстройства, и 63 човека с депресивно разстройство (25%) и 39 човека с 
тревожно разстройство (15,5%), образуващи групата на непсихотични разстройства.  

Таблица 2.Корелационен анализ на автостигмата и самооценката 
 Самооценка Автостигма 
Самооценка  
Pearson Correlation Sig.  
(2-tailed)  

N 

 1 

251 

 -0,306** 

0,000 

247 
Автостигма  
Pearson Correlation Sig.  
(2-tailed) 

N 

 -0,306** 

0,000 

247 

 1 

247 

Ниво на значимост α=0,01 

Обща стигма и самооценка 
За да се опише нивото на автостигма бе използвано разделение на три групи според 

получената оценка, като: с висока стигма се определят тези лица, които са отговорили 
положително със съгласие или абсолютно съгласие на 1/3 от всички въпроси; с ниска стигма 
са тези лица, които са отговорили отрицателно на 1/3 от всички въпроси, или чиято оценка 
индицира общо несъгласие с твърденията; и със средна стигма са тези лица, които са 
отговорили частично положително и частично отрицателно на 1/3 от всички въпроси, или 
чиято оценка отразява частично съгласие.  

За да се опише нивото на общата самооценка се използва разделение на две групи: на 
лица с висока самооценка, които са отговорили на повече от половината въпроси със 
съгласен или абсолютно съгласен, което показва висока самооценка; и лица с ниска 
самооценка, които са отговорили на повече от половината въпроси с несъгласие, което 
отговаря на ниска самооценка.  

Таблица 3. Разпределение на оценката за автостигма по диагнози.Изключени са 4 човека 
заради частично попълване на въпросника, поради което остават общо 247 участници.  

Диагноза Автостигма Общо 
Ниска Средна Висока 

Депресия 18 39% 33 55% 9  15% 60 
Афективно разстойство 20 30% 33 60% 6 10% 59 
Шизофрения 15 19% 48 60% 17 21% 80 
ОКР 1  0  0  1 
Личностово разстройство 0  4  2  6 
Тревожно разстройство 16 41% 22 56% 1 3% 39 
Хранително разстройство 0  1  0  1 
Друго 0  1  0  1 
Общо 70  142  36  247 

От всички 251 участници 69,9 % показват преживяване на автостигма на средно и 
високо ниво. От цялата група преобладаващото количество участници 56,1% (142 човека) 
имат средно изразена автостигма, на второ място са хората с ниска степен на автистигма - 
27,7% (70 човека), и най-малко имат висока стигма - 13,8% (35 човека). 
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Таблица 4. Разпределение на оценката за общата самооценка по диагнози. 
Диагноза Обща самооценка Общо 

висока Ниска 
Депресия 18 29% 45 71% 63 
Афективно разстойство 25 43% 34 58% 59 
Шизофрения 27 33% 54 67% 81 
ОКР 0  1  1 
Личностово разстройство 2  4  6 
Тревожно разстройство 7 18% 32 82% 39 
Хранително разстройство 1  0  1 
Общо 81  170  251 

Тези данни показват, че автостигмата е широко разпространена сред изследваната 
група пациенти с психични проблеми. Така например: повече от 2/3 от участниците считат, 
че щяха да имат по-добри шансове в живота, ако нямаха психични проблеми; както и, че 
някои хора с психични проблеми са опасни; 2/3 от участниците считат, че не могат да имат 
добър и пълноценен живот заради техния психичен проблем; 2/3 често се чувстват самотни 
заради техните психични проблеми; 2/3 считат, че хората с психични проблеми не могат да 
правят приноси към обществото; около 63% казват, че им е трудно да казват на хората, че 
имат психични проблеми; и че не се чувстват добре, ако ги видят на публично място с 
очевидно психично болен човек; 58% се страхуват как другите хора ще реагират, ако 
разберат за техните психични проблеми; 57% споделят, че реакциите на хората към техните 
психични проблеми ги карат да се затварят в себе си; 54% се съгласяват, че стереотипите за 
хората с психични проблеми се отнасят и до тях. 

По отношение на общата самооценка болшинството от участниците или около 2/3 от 
тях показват ниска самооценка - 67,2% или 170 човека, и само 1/3 от участниците имат 
висока самооценка, 32,0% или 81 човека. От всички пациенти 224 (88,6%) не считат, че имат 
добри качества; 191 участници (75,5%) споделят, че "не са личност със стойност в същата 
степен както другите хора";165 (73,1%) казват, че нямат положително отношение към себе 
си; 158 пациенти (6,5%) споделят, че "определено се чвстват безполезни". 

Съответно на очакванията, се установява обратна зависимост между автостигмата и 
самооценката с коефициент на корелация -0,306 при ниво на значимост α=0,01. 

Нивото на изразеност на автостигмата в групите по диагнози се разпределя както 
следва: Във всичките четири диагностични групи повече от половината пациенти имат 
автостигма изразена на средно и високо ниво. За пациентите с депресивно разстройство това 
са 70% (42 човека), за тези с тревожно разстройство – 59 % (22 човека), за тези с шизофренно 
разстройство - 81% (65 човека), и за тези с афективното разстройство – 70% (39 човека).  

Във всички диагностични групи най-голям е процентът на хората със средно изразена 
автостигма, като сред тях по-голям процент са пациентите с психотични диагнози - 60% или 
48 човека с шизофренно разстройство и 60% или 33 човека с афективното разстройство. 
Непсихотичните групи имат малко по-малък процент средно изразена автостигма–в групата 
на депресията 55% или 18 човека и на тревожното разстройство 56% или 16 човека, като това 
е групата с по-високо образование и ниво на функциониране, актуална работа и налична 
семейна подкрепа. Високо ниво на изразеност на автостигма отново показват повече хора от 
групата на двете психотични диагнози - 21% за гупата на шизифренното разстройство и 10% 
за групата на афективното разстройство спрямо 15% за групата на депресияга и 3% за 
групата на тревожното разстройство.  

По отношение на самооценката на участниците съотношението е различно. 
Пациентите с психотични диагнози, които са с ниска самооценка, са относително по-малък 
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процент в сравнение с тези от непсихотичните диагнози - 58% от групата на афективното 
разстройство и 67% от групата на шизофренното разстройство. По-висок е процентът на 
лицата с ниската самооценка в групата на непсихотичните разстройства: 71% от депресиите 
и 82% от тревожните. Като цяло ниска самооценка имат повече от половината пациенти във 
всички групи, а процентът на хората с висока самооценка е по-малък и е под 43%.  

ОБСЪЖДАНЕ 
В съответствие с данните в литературата (Drapalski & Boyd, 2013; West &  Lysaker, 

2011; Ritsher & Phelan, 2004) резултатите от това изследване показват, че интернализираната 
стигма е широко разпространена сред изследваните пациенти със сериозно психично 
страдание. Повече от една трета от всички лица в изследваната група споделят интензивно 
преживяване за автостигма, като пациентите с по-тежки (психотични) проблеми показват по-
висока автостигма в сравнение с пациентите с непсихотични диагнози. Преобладаващият 
брой пациенти със шизофрения и афективно разстройство споделят, че са повлияни от 
стигмата и имат преживяваването да са различни чрез болестта си и отделени от другите. 
Възможно е, наличието на по-сериозни проблеми да прави човек обект на повече стигма и 
затова да затруднява отхвърлянето на негативните стереотипи. Вероятно при наличие на 
повече симптоми е по-трудно да се формулират позитивни убеждения за себе си и 
устойчивост към негативните социални убеждения за психиатричната болест. Също така е 
възможно, че когато интернализираната стигма е по-малко изразена, това ще позволи на 
човека по-ефективно да се справя със симптомите, и така да намалява тяхната изразеност 
(Girma & Müller,2013).  

Пациентите с непсихотични диагнози в преобладаващата си част са също така силно 
повлияни от автостигмата, въпреки че те вероятно са по-малко обект на явна дискриминация 
и освен това имат по-добър образователен, социален и професионален статус. Тези данни са 
в полза на твърдението, че за преживяването на автостигма допринасят не само директната 
дискриминация, но също така и вътрешните убеждения и емоции на стигматизираните лица, 
каквито данни има в литературата (Ritsher & Grajales,2003). Дори при отсъствие на директна 
дискриминация хората с психични проблеми могат да очакват стигматизиращи реакции от 
другите и да се се чувстват ангажирани да маскират или да крият своя статус. Всички хора, 
които преживяват алиенация заради болестта, вероятно трябва да се справят с повече 
дистрес, защото техният образ за себе си продължава да се влошава прибавяйки към болестта 
трайно чувство за безпомощност и деморализация.  

Друг основен извод от резултатите е, че болшинството от участниците или около 2/3 
от тях показват ниска самооценка, като по-висок процент на лица с ниската самооценка се 
намира в групата на непсихотичните разстройства, в която пациентите имат по-високо ниво 
на сациална адаптация и функциониране. Оказва се, че относително по-високото ниво на 
функциониране не се свързва с по-висока самооценка когато е налице средно и високо ниво 
на преживявана автостигма. 

Друг основен извод от резултатите се отнася до отношението между автостигмата и 
самооценката. В съзвучие с цитираните литературни данни, получените в това изследване 
резултати също така показват значима отрицателна корелация между оценката на общата 
автостигма и общата самооценка. Това потвърждава предварителното очакване за наличие на 
негативно отношение между висока самооценка и високо ниво на автостигма. Тези данни 
съвпадат с данните от редица изследвания (King &Weich,2007; Ritsher & Grajales,2003; Yanos 
& Lysaker,2010), така че когато се говори за автостигмата, това повече или по-малко директно 
или индиректно се отнася към самооценката, и по-точно за ниската самооценка. Тези данни не 
са достатъчни, за се правят изводи за причинна връзка между самооценката и автостигмата, 
тъй като е изследвана ограничена изборка пациенти с определени диагнози. Въпреки това, 
получените резултати са показателни, че интернализираната стигма е важен фактор, който с 
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голяма вероятност повлиява самооценката на пациентите със сериозни психични диагнози 
извън наличието на депресивни симптоми и ниска предболестна самооценка.  

Изследването още веднъж потвърждава хипотезата, че лицата, които имат 
психиатрична болест и приемат стигматизращите нагласи за болеста, са в риск да имат ниска 
самооценка и свързаните с това последици като слаба мотивация за преследване на лични 
или рехабилитационни цели.  

Въпреки, че съществуването на връзка между автостигма и самооценка не е 
изненадваща за много хора, прави впечатление големината на тази връзка. Някои 
специалисти (Link & Phelan,2001) считат, че автостигмата не е увреждаща за самооценката. 
Данните от това изследване не подкрепят тези твърденията, защото показват наличие на ясно 
изразено отношение между тях и поне автостигмата в умерената и силна степен на 
изразеност може да предсказва наличие на ниско ниво на самооценка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Резултатите от изследването допринасят за това да разберем повече за ролята, която 

играе автостигмата в живота на хората с психична болест. Резултатите от изследването 
показват, че автостигмата и самооценката на хората с психична болест се намират в силна 
връзка, която осветява значението на стигмата и автостигмата в живота на хората с психични 
проблеми и показва защо е толкова съществено за специалистите да се обръщат към 
автостигмата с особено силно внимание. Важно е да се идентифицират кои са механизмите, 
по които стигмата може да повлиява поведението, нагласите и самооценката на хората, за да 
се развият ефективни терапевтични интервенци фокусирани върху намаляване на 
интернализираната стигма, или преодоляване на аспекта на стигмата, който е вътре в 
пациентите с психични проблеми. 
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ПОСТТРАВМАТИЧНА СТРЕСОВА СИМПТОМАТИКА  
ПРИ ЖЕНИ СЛЕД ПРЕЖЕВЯНО ДОМАШНО НАСИЛИЕ  

ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА ГРИБОВА 
д-р, СУ “Св. Климент Охридски”, E-mail: lucygr@abv.bg 

Насилието по отношение на жените е негативно социално явление и е разпространено повсеместно в целия 
свят. Домашното насилие е постоянно присъстваща предпоставка за развитие на постравматична 
стресова симптоматика. В проведеното емпирично изследване се цели да се разкрият симптомите 
характерни за посттравматично стресово разстройство след преживяно домашно насилие. 

The violence against women as a negative social phenomenon is widely spread the world over. Domestic violence is a 
constantly present prerequisite for the development of post-traumatic stress symptomatics. It is for this reason namely 
that this empirical study was conducted with the aim of disclosing the symptoms typical of the post traumatic stress 
disorder experienced after after domestic violence.  

Умишленото физическо или психическо насилие над жената от съпруга или 
сексуалния партньор, нанасянето на тежки травми, се определя като насилие в семейството, 
способно да предизвика възникването на психически и психосоматически болести при 
пострадалите жени.  

Причините за насилствени действия могат да бъдат най-различни: от мотива да се 
накаже жената или да се демонстрира пред нея превъзходство на физическа сила или на 
социално-икономически възможности до садистически издевателства над нея, унижение и 
оскърбление на честта и достойнството й с цел удовлетворение на извратени потребности. 
Голяма част от актовете на насилие над жените са актове на домашно насилие, при които 
насилствените действия се упражняват от страна на близък човек – член на семейството.  

За описание на тези събития и ситуации в живота на жените в научната литература по 
психология и психиатрия се използват понятията психическа травма и постстресовите 
психически състояния. Много от изследователите отъждествяват тези понятия с факторите 
на обкръжаващата среда, психическото и физическото състояние, с реакциите на организма 
(Lazarus, 1966; Arnold, 1960). Понятието „психическа травма” е получило своето най-голямо 
разпространение в теориите, обясняващи механизма на възникването на посттравматично 
стресово разстройство, създадени в края на 80-те години от ХХ в. в кризисната психология.  

Посттравматично стресово разстройство – една сравнително нова диагностична 
категория (АРА, 1980), която улавя психически нарушения, които са получени от различни 
травмиращи събития.  

В съвременната психология съдържанието на понятието “посттравматично стресово 
разстройство” включва нарушено функциониране на важни функции на човешкия индивид 
(физиологични, личностни, междуличностни, социални) в резултат на травми, насилие и др.  

Насилие и изнасилването е силно психотравмиращо събитие, нарушаващо баланса 
между вътрешните адаптациони механизми и външната среда. Заплахата от насилие 
предизвиква силен стрес дори ако самото насилие не е консумирано. 

Много от изследователите отнасят последствията на сексуалното насилие към 
развитието на ПТСР (Norris, 1992; Breslau, Davis, Andreski, Peterson, 1991).  

Непосредствено след изнасилвания се развиват психическите и физиологичните 
реакции. Почти винаги жертвите изпитват както кратковременни, така и дълговременни 
психологични проблеми като депресия, страх, тревожност и натрапчиви мисли (Kilpatrick, 
1985). Жертвите на сексуално насилие често изпадат в отрицателно емоционално състояние. 
Изследванията на Бургес и Холмстром върху 146 изнасилени жени показват, че жертвите на 
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изнасилване преживяват дълбок стрес. Вследствие на преживяното насилие жертвите имат 
следните симптоми: силно главоболие, нощни кошмари, страх. Тези симптоми се проявяват 
много продължително време и понякога остават за цял живот (Burgess, Holmstrom, 1974b). 

Друго изследване на симптомите на ПТСР при жертвите на изнасилване, извършено 
от английския лекар Елис (Ellis, 1983), дефинира съществуването на 3 фази в процеса на 
реагиране на изнасилването: краткосрочна, междинна и дълговременна. Те се характеризират 
с набор от травматични симптоми във вид на соматични оплаквания, разстройства на съня, 
нощни кошмари, страх, подозрителност, тревожност, обща депресия и дезадаптация в 
социалната дейност, социална и сексуална дисфункция, гняв, хиперактивност към опасности, 
намаляване на способността да се наслаждаваш на живота.  

В изследването на американския психолог Мърфи са определени следните симптоми 
на ПТСР при жените, жертви на изнасилване: страх, тревожност, преживяване на травмата, 
разстройство на съня, нощни кошмари, избягване на стимули, напомнящи за нападението. 
Тези симптоми се наблюдават в продължение на много години и понякога остават завинаги.  

Жертвите на изнасилване също изпитват трудности в междуличностното общуване, 
страх от планиране на бъдещето и неудовлетворение от своя труд. При тях се наблюдава 
липса на позитивни цели в живота и перспектива. Освен това тяхната самооценка е 
значително по-ниска, отколкото у други жени дори и две години след нападението 
(Murphy et al., 1988).  

Съществуват много доказателства, че въздействията от непрекъснато агресивно 
поведение, физическо нападение и сексуално насилие от страна на мъжа по отношение на 
интимния партньор са примери за болезнени преживявания, предизвикващи поява на 
психическа травма при жените (Saunders, 1993; Bachman, Saltsman, 1996). Агресивното 
отношение на мъжете към съпругите се определя като един от важните източници за 
възникването на хронично посттравматично разстройство (Seedat et al., 2005). 

Домашното насилие променя психичното състояние на жените и въздейства върху 
техния живот и върху живота на техните семейства и близки. Промяната на психичното 
функциониране на личността се проявява във възникването на различни симптоми, 
характерни за посттравматичното стресово разстройство.  

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
В емпиричното изследване използван метод за „Психологична оценка на 

посттравматични стресови симптоми”, разработен от проф. А. Величков в 
съответствие със спецификата на българските условия. Основава се на клиничното 
описание на посттравматичното стресово разстройство, дадено в Международната 
класификация на болестите. 

Изследването е проведено анонимно сред жени преживели физическо, сексуално и 
психическо насилие в домашна среда Изследваната група се състои от 111 жени претърпели 
домашно насилие, които са се обърнали за помощ в центровете за оказване на помощ на 
жени - Фондация “Български център за джендър изследвания”, Фондация “Асоциация 
Анимус”, Асоциация “Деметра”. 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
В таблицата е представено сравнението на средните стойности и стандартните 

отклонения на всички симптоми между основната и контролната група. Анализът е 
извършен в две посоки. Първата посока е определяне на средните стойности за различие на 
съответния симптом, при това по-голямата стойност показва по-голямо различие. 
Стандартните отклонения показват степента на хомогенност на симптомите, като по-голямо 
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отклонение показва по-малка хомогенност. Второто направление е сравнение на средните 
стойности на симптомите между основната и контролната група с помощта на метода t-
критерий. По този начин се определя дали различието между основната и контролната група 
при всеки симптом е значимо. За значими са приети тези стойности, чието равнище на 
значимост е р < 0,05. Допълнително е изчислен коефициентът на определеност r², който 
показва процента на различие на всеки симптом между основната и контролната група.  

Сравнението на равнището на значимост на всички симптоми показва, че има 
статистически значимо различие между тях в основната и в контролната група. Средните 
стойности на всички симптоми в основната група са по-големи от тези в контролната група. 
Сравнението на стойностите на коефициента на определеност показва, че големината на 
различието варира между отделните симптоми.  

Таблица Различия в степента на проявление на симптомите на ПТСР 
  Основна група Контролна група 

t р 

Коеф. на 
определенос

т 
r 2 

( %) 

средна 
стойност 

__ 
Χ 

станд. 
отклоне- 

ние 
SD 

средна 
стойност 

__ 
Χ 

станд. 
отклоне-

ние 
SD 

1 Има ли случаи, когато неща, които преди 
истински са Ви вълнували, да Ви 
изглеждат избледнели и “безцветни”? 

3,99 0,92 3,38 0,77 5,03 0,00 11,1 

2 Случва ли се да се усещате отстранeна 
или отчуждена от останалите хора? 3,99 1,17 2,76 0,65 9,33 0,00 28,0 

3 Имате ли чувството, че животът Ви няма 
смисъл?  3,52 1,28 2,62 0,74 6,17 0,00 14,6 

4 Имате ли кошмарни сънища? 3,56 0,94 2,80 0,80 6,09 0,00 15,5 
5 Изпитвате ли страх да заспите? 3,13 1,24 2,35 0,69 5,58 0,00 12,2 
6 Има ли случаи мисълта Ви да скача 

хаотично и да не се задържа върху нищо? 3,82 1,05 3,07 0,76 5,78 0,00 13,7 

7 Проявявате ли лесна раздразнителност и 
избухливост по незначителни поводи? 4,19 1,12 3,04 0,72 8,70 0,00 25,9 

8 Има ли случаи, когато изпитвате внезапен 
силен пристъп на напрегнатост без видима 
причина? 

3,19 1,13 2,04 0,81 8,27 0,00 24,5 

9 Има ли случаи, когато Ви се струва, че 
хората около Вас таят скрита заплаха, без 
да имате явен повод за това? 

3,39 1,15 2,71 0,63 5,27 0,00 11,0 

10 Случва ли се внезапно, ярко, сякаш става 
на живо, отново да преживеете случай 
(случаи) от Вашия живот, който е 
съдържал силна опасност? 

3,59 1,12 2,52 0,59 8,61 0,00 24,7 

11 Стряскате ли се силно при внезапен шум 
или блясък? 3,98 1,09 3,10 0,99 5,88 0,00 14,9 

12 Имате ли състояние, когато се чувствате 
почти напълно безразлична към всичко 
около Вас? 

3,97 1,12 3,03 0,79 6,87 0,00 18,2 

13 Сепвате ли се, ако пред Вас внезапно 
изскочи човек? 3,96 1,04 3,13 0,92 5,90 0,00 14,8 

14 Има ли случаи, когато присъствието на 
други хора силно Ви отегчава?  4,04 1,10 3,48 1,24 3,28 0,00 5,4 

15 Случва ли се внезапно да изпитате силна 
уплаха, без да имате достатъчно повод? 3,66 0,99 2,82 0,95 6,00 0,00 15,6 

16 Имате ли стряскания по време на сън и 
внезапни събуждания? 3,87 1,09 2,99 1,01 5,82 0,00 14,7 
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17 Случва ли се внезапно да почувствате, че 
около Вас се таи неясна опасност? 3,84 1,12 2,85 0,88 6,91 0,00 18,8 

18 Има ли случаи, когато въпреки волята Ви в 
съзнанието изплуват живи картини от 
събития, които са предизвикали силно 
потреса?  

3,41 1,22 2,68 0,91 4,79 0,00 9,9 

19 Имате ли усещане, че близките са Ви 
почти напълно безразлични? 3,33 1,22 2,23 0,50 8,59 0,00 23,9 

20 Сепвате ли се лесно от внезапни 
движения в периферното Ви зрение? 3,44 1,01 2,94 0,80 3,86 0,00 6,7 

21 Имате ли усещания за неотвратимо 
надигаща се опасност, макар да нямате 
явни признаци за това? 

4,01 0,97 3,07 0,85 7,19 0,00 20,5 

Изследването на симптомите на посттравматично стресово разстройство позволява да 
се направят следните изводи. 

ПОСТТРАВМАТИЧНОТО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО СЕ РАЗКРИВА С 
МНОЖЕСТВО СИМПТОМИ, КОИТО СЕ ПРОЯВЯВАТ В РАЗЛИЧНА СТЕПЕН. 
Най-висок коефициент на определеност между основната и контролната група има 

симптомът „отчуждение” (r² = 28%). С големи различия между двете групи се проявяват 
следните симптоми: лесна раздразнителност и избухливост по незначителни поводи (r² = 
25,9%); внезапни, натрапчиви спомени за преживя-ното събитие (r² = 24,7%); напрегнатост и 
тревога без видима причина (r² = 24,5%); безразличие към близките (r² = 23,9%); а също така 
– усещания за неотвратимо надигаща се опасност, без явни признаци за това (r² = 20,5%). 

На второ място са симптомите с висок коефициент на определеност: безпочвен страх 
(r² = 18,8%); безразличие към обкръжаващата среда (r² = 18,2%); необосновано усещане на 
заплаха (r² = 15,6%); изпитване на чувството, че животът няма смисъл (r² = 14,6%). 

Друга група симптоми с висок коефициент на определеност включва: 
кошмарни сънища (r² = 15,5%), стряскания по време на сън и внезапни събуждания 
(r² = 14,7%), също така страх при заспиване (r² = 12,5%), стряскания при внезапен 
шум или блясък (r² = 14,9%). От изследването става ясно, че почти всички жени, 
преживели домашно насилие, страдат от разстройство на съня. 

Симптомите с по-нисък коефициент на определеност включват: усещането, че нещата, 
които са ги вълнували по-рано, изглеждат избледнели и “безцветни” (r² = 11,1%) и 
безпочвено усещане за заплаха (r² = 11%). В голяма част от жените съще-ствува 
убеждението, че обкръжаващите не са в състояние да разберат техните проблеми. 

При малтретираните жени се наблюдават с по-слаб коефициент на 
определеност симптомите: “изплуване” в съзнанието на живи картини от домашно 
насилие (r² = 9,9%) и изразена емоционална притъпеност (r² = 6,7%). 

От приведените по-горе резултати от изследването се вижда, че при жените, 
жертви на домашно насилие, се проявява цялата симптоматика на посттравматично 
стресово разстройство: 

1. Обща тревожност – изразява се в постоянно безпокойство и необосновано 
напрежение, както и в емоционални преживявания като постоянно чувство 
за страх, неувереност в себе си, самообвинения.  

2. Повтарящи се натрапчиви мисли или действия (“flashback”). В паметта на 
жената изплуват почти неизменно мъчителни и безобразни сцени, свързани 
с домашното насилие. Тези спомени могат да възникват както по време на 
сън, така и в будно състояние. Те се появяват в такива случаи, когато 
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обкръжаващата обстановка напомня за случилото се травмиращо събитие. 
Ясни образи от миналото нахлуват в психиката и предизвикват силен 
посттравматичен стрес. “Натрапчивите” мисли и спомени се съпровождат от 
силни чувства на тревожност и страх. 

3. Нарушения в съня. При често повтарящи се нощни кошмари жените жертви 
изпитват страх да заспят. Постоянното недоспиване води до нервно 
изтощение и допълва симптомите на посттравматично стресово 
разстройство.  

Високите коефициенти на определеност на всички симптоми на ПТСР, показани от 
жените в основната група, се дължат на преживяното домашно насилие.  

Данните от изследването показват, че симптомите на ПТСР при жените, 
преживели домашно насилие, са сходни със симптомите от другите случаи на 
посттравматично стресово разстройство, например при изнасилвания, военни 
действия, пожари, природни бедствия и пр.  

За разлика от тези причинители на ПТСР, домашното насилие е много по-често 
като проявление и интензивно като натрупване. В този смисъл то следва да се 
разглежда като постоянно присъстваща предпоставка за развитие на постравматична 
стресова симптоматика. Именно поради тази причина изследването на домашното 
насилие като детерминиращо за развитието на ПТСР явление и следващата 
превантивна и терапевтична дейност е задача с огромно значение в областта на 
работата с проявите на насилие в българското общество. Голямо значение има 
идентификацията на симптомите на ПТСР. 

ЛИТЕРАТУРА: 
[1] American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (3rd edition). Washington, D.C: Author. 
[2] Arnold, M. (1960). Emotion and Prsonality, NY: Columbia University Press. 
[3] Bachman, R., Saltsman, L. E. (1996). Violence against women: Estimates from the 

redesigned survey. Aggression in Personality Disorders and Perversion, Kernberg: NY.  
[4] Breslau, N., Davis, G.C., Andreski, P., Peterson, E. (1991).Traumatic events and 

posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. Archives of 
General Psychiatry, 48, 216-222. 

[5] Burgess, A., Holmstrom, R. (1974b). Rape trauma syndrome // American J. of Psychiatry, 
131, 981–986.  

[6] Norris, F. H. (1992). Epidemiology of trauma: Frequency and impact of different 
potentionally traumatic events on different demographic groups. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 60, 409-418. 

[7] Ellis, A. (1983). Rationdl-emotive therapy and cognitive behavior therapy. New York, 
Springer. 

[8] Kilpatrick, D. G. (1985). Factors predicting psychological distress amond rape victims. In 
C.R. Figlie (еd.). Trauma and its wake. New York: Brunner/Mazel. 

[9] Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York, McGraw-Hill. 
[10] Murphy, S. A. (1988). Mediating effect of intrapersonal and social support on mental health 

1 and 3 years after a natural disaster. Journal of Traumatik Stress, 2, 155–172.  
[11] Saunders, D. G., (1993). Indicators for women abuse based on a chart review at a family 

practice center // Arch. of Fam. Med 2, 537–543.  
[12] Seedat, S., Stein, M., Forde, D. (2005). Association between physical partner violence, 

posttraumatic stress, childhood trauma, and suicide attempts in a community sample of 
women. Violence and Victims, 20, 87–98. 



 

МЯСТОТО НА ПСИХОДИАГНОСТИЧНОТО ОЦЕНЯВАНЕ  
ПРИ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ  

СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  
В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

Светла Проданова-Ялъмова1  
Статията разглежда основните аспекти на съществуващия в момента в България модел на 
психодиагностичното оценяване в процеса на интеграция на децата със специални образователни 
потребности (СОП) в общообразователните институции. Очертани са най-важните проблемни области от 
гл.т. на специалисти, извършващи оценяването, както и на лицата, пряко или косвено ангажирани с 
осъществяването на интеграционния процес и използващи диагностичните резултати. Кaто основни 
предизвикателства, които професионалната общност трябва да посрещне, са откроени повишаването на 
квалификацията на специалистите, разработването и утвърждаването на адекватни на променените 
социални условия и очаквания стандарти на работа, както и осъвременяване и обогатяване на използвания 
инструментариум.  

PSYCHO-DIAGNOSTIC ASSESSMENT IN THE PROCESS  
OF INTEGRATION OF KIDS AND STUDENTS  

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Svetla Prodanova-Yalamova 
The paper discusses the existing model of psycho-diagnostic assessment in the process of integration of kids and 
students with special educational needs from the perspective of all stakeholders engaged. Key institutional deficiencies 
of the integration process and usage of assessment results are identified. Three major areas of challenges that should 
be addressed are outlined: capacity building of professionals involved in the psycho-diagnostic assessment, develop 
and approve new standards of conduct, which will adequately meet new expectations and fit the new environment, and 
last but not least, update and validate the portfolio of instruments used.  

През последните 25 години в България сме свидетели на множество промени в 
парадигмиалните, теоретичните и емпиричните основания както в областта на 
психодиагностичните оценявания, така и в работата с деца и ученици със специални 
образователни потребности. Сменят се и понятийния апарат, и обществените нагласи и 
отношения. След около половин-вековно подтискане заради хипотезираните връзки с 
психоанализата, проективните методи се радват на засилващ се интерес (Алексиева и Кюпа, 
2011). Променя се културата на използване на тестовете чрез систематично адаптиране, 
стандартизиране и обучение за използването им (Denver II, Developmental profile 3, Conners 3, 
CARS2, DDE-2 и WISC-IV)2, създават се и навлизат в практиката оригинални български 
диагностични инструменти (Калчев, 2013). Вместо за типични нужди, обективно 
произтичащи от диагнозата конкретни биологически или психически особености, се говори 
за индивидуално обусловени и социално формирани потребности. Дефектологията се 
трансформира в Специална педагогика, премествайки фокуса от компенсиране на 
дефицитите към холистично развитие на наличния капацитет. Логопедията в България 
постепенно се еманципира от дефектологичното си минало, привличайки много психолози, и 
се мулти-дисциплинира, превръщайки се в пара-медицинска наука (Георгиева, 1996). 
Семействата с бебета с увреждания решават много по-често да ги задържат и отгледат, в 
сравнение с доминираща преди 1990 г. стратегия тези деца да бъдат поверявани на грижите 

1 Докторант в СУ „Св. Климент Охродски”, email: sv.prodanova@gmail.com 
2 През 2011 г. е създаден Национален тестов комитет към Дружеството на психолозите в България, който 
поддържа регисти на психологическите тестове и на квалифицираните за работа с тях специалисти. За 
съжаление регистърът не е актуализиран в интернет от 2012 г. Цитираните тестове са адаптирани или се 
намират в процес на адаптация от различни колективи от психолози, като повече информация за тях може да се 
намери на адрес: http://osbulgaria.com/bg/@2048/Детско-развитие  
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на институциите. Същевременно държавната образователна система твърде бавно еволюира 
от сегрегираща през интегрираща към приобщаваща. 

Всички тези процеси налагат преразглеждане на действащия модел на 
психодиагностичното оценяване на деца и ученици със специални образователни 
потребности (СОП), така че той да е адекватен на променените социални условия. Едно 
правдоподобно първо приближение на критериите3, на които трябва да отговаря модела, 
са следните четири ориентации: 

• Целева адекватност: Диагностиката трябва да е ориентирана „отвъд” поставянето 
на диагноза (идентификация на дефицитите) и да обслужва процеса на изработване 
на „пътна карта” за терапевтични интервенции и подпомагане на развитието на 
детето, съобразни с конкретни цели. Целите на диагностичното изследване влияят 
пряко на избора на инструментариум и интерпретацията на резултатите. В 
случаите, когато е напрвена диагностика с определена цел (и съответни на нея 
инструменти) трябва внимателно да се преценява адекватността за използването на 
тези резултати с друга цел. 

• Интер-субектност: Диагностичният процес трябва да е съобразен с факта, че 
абнормалността е преди всичко социален феномен (Виготски, 1983). Ефективната 
терапевтична, корекционна и педагогическа работа с детето винаги трябва да 
включва семейството и конкретната социална среда, в която то живее. От това 
следва и необходимостта от разширяване на кръга от субекти на диагностиката, 
включвайки не само други лица, но и отношения между тях и нагласите им във 
връзка с детето. Разбира се, интензивността на диагностичната интервенция ще 
намалява рязко с увеличаване на „социалното” разстояние от детето. 

• Клиент-ориентирана вариативност: Протоколите от диагностичното изследване 
трябва да бъдат операционализирани спрямо различните клиентски роли 
(ползвателите на резултатите от диагностичния процес): родител(и), терапевти, 
ресурсни учители и педагози. Адекватното разбиране на резултатите и 
импликациите от тях за работата на всички са важна предпоставка за постигането 
на оптимални резултати за детето със СОП. 

• Професионална компетентност: Диагностичните инструменти трябва да бъдат 
прилагани и резултатите от тях интерпретирани само от подготвени за целта 
специалисти. И най-добрият диагностичен инструмент, използван некомпетентно, 
е безполезен, а в случаите, в които на базата на резултатите от него се взимат 
значими решения, може и да навреди.  

От практическа гледна точка за оценката на психодиагностичния модел са важни още 
детайли, а именно как ресурсно е обезпечен и как се съотнася с други системи като, например, 
здравната, социалната и образователната. Тези въпроси ще бъдат разгледани в дълбочина 
другаде, докато тук ще коментираме отделни техни правно-институционални аспекти. 

Статията предлага обзор на съществуващия психодиагностичен модел от гледна точка 
на четирите ориентации и идентифицира слабостите и проблемите при извършването на 
психодиагностични оценявания на деца със СОП. 

НОРМАТИВНА РАМКА 
За първи път въвеждането на понятието деца/ученици със специални 

образователни потребности в България става с промяната на Закона за народната 
просвета през 2002 година и Наредба №6/19.08.2002 г. на МОН за обучението на деца 

3 Критериите са концептуализирани на базата на 15 годишен собствен опит в областта на използването на 
диагностични инструменти за оценка, както и 20 дълбочинни интервюта с родители, учители и специалисти, 
въвлечени в процеса на интеграция на деца със СОП в общообразователните институции. 
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със СОП и/или с хронични заболявания. Тя отменя действащата до тогава Инструкция 
№6/18.03.1977г. на МНЗ и на МНП за приемане на деца и ученици с телесни или 
психически недостатъци в специални училища и специални учебно-възпитателни 
заведения. Така се заменя терминът „специфични образователни нужди”, който до този 
момент се е използвал за описание на децата, подлежащи на обучение в специални 
училища и детски градини. Въпреки че още през 1991 г. в Закона за народната просвета 
са включени чл. 21 и чл. 27, задължаващи общите училища и детски градини да 
създадат условия за прием и обучение на деца с хронични заболявания и/или със 
специфични образователни нужди, липсата на уточняващи и подробни разпоредби е по-
скоро удобна „вратичка” за заобикаляне на този член и преимуществено включване на 
тези деца в специалните училища и детски градини. 

Едва след влизането в действие на Наредба №6/19.08.2002 г. на МОН започва 
реалното включване на деца със СОП в общите училища и детски градини. Това води след 
себе си и първите проблеми, съпътстващи диагностицирането, определянето на потенциала 
на детето за интегрирано образование и избор между общо и специално училище/детска 
градина, както и последващите трудности в процеса на интеграция. За реализирането на 
поетапно въвеждане на интегрираното обучение в общообразователните училища с Решение 
№ 894 от 22 декември 2003 г. Министерски съвет утвърждава Националнен план за 
интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания в системата на народната просвета. Планът обхваща периода от 01.01.2004 г. 
до 01.01.2007 г. Предвидена е актуализация след края на всяка учебна година, но така и не е 
направена нито една. Всъщност, той, подобно на много стратегически документи в България, 
е формален,няма характеристиките на реален план и демонстрира, че държавата няма 
проактивно отношение към проблема. 

Според в момента действащата у нас Наредба №1/23.01.2009г. на МОН за обучението 
на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, която 
отменя Наредба №6/19.08.2002 г., в категорията деца или ученици със специални 
образователни потребности попадат деца или ученици, които имат: 

• различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена 
изостаналост), множество увреждания; 

• езиково-говорни нарушения; 
• обучителни трудности. 
Същевременно в различни сайтове на държавни институции като регионални 

инспекторати по образованието (РИО) и ресурсни центрове, предимно в панелите с 
информация за родители, се използва описание, което е по-широко и подробно, и се позовава 
на „действащи нормативни документи”. Например, в сайта на РИО-София има следното 
описание: „Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат 
различни затруднения в обучението си, поради:  

• сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух) 
• физически увреждания; 
• умствена изостаналост; 
• езиково-говорни нарушения; 
• специфични обучителни трудности (специфични нарушения на ученето); 
• емоционални и/или поведенчески проблеми; 
• нарушения на общуването и комуникацията; 
• хронични заболявания, които водят до СОП; 
• множество увреждания.” 
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Нашето търсене не откри нормативен документ, в който описанието на категориите 
причини едно дете да изпитва „затруднения при постигането на държавните образователни 
изисквания” да са описани по гореизложения начин. Същевременно първата поява на тази 
формулировка (с много малки разлики) е от 24.06.2008 г. в страницата на Кирил Миланов, 
психолог в СОУ „П.К. Яворов”-гр. Плевен. Там е публикувана като част от статия в рубриката 
„За Вас родители” и е озаглавена „Информация за родители на деца със специални 
образователни потребности. Често задавани въпроси” 4 . Отразяването на гамата от 
възможности в по-голяма пълнота вероятно е и причината текстът да бъде взаимстван и 
използван широко за разяснение на понятието „деца със СОП” от ангажираните с проблема 
институции и училища. От друга страна това е и сигнал, че регионалните инспекторати не 
отделят необходимото внимание на детайлите и на академичната педантичност (липсата на 
адекватно цитиране и цитиране на статия, в която липсва аргументация на избраната 
класификация), а други пък изцяло игнорират темата като не предоставят никаква информация 
за родителите, които биха се поинтересували от специалните образователни потребности. 

Друго много популярно описание, което се използва в информационните сайтове е, че 
деца със специални образователни потребности са деца или ученици, които изпитват 
затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответната група или 
клас по причина, съответстваща на някоя от изброените по-горе. Широкото тълкуване на 
нормативната база може да превърне практически всяко затруднение в основание за молба за 
получаване на статут на дете/ученик със СОП. Това поставя едно от основните 
предизвикателства пред специалистите, извършващи психодиагностичното оценяване, тъй 
като на базата и на тяхната преценка експртните комисии за педагогическо оценяване (ЕКПО) 
към РИО прави първичната оценка за своето заключение относно статута на детето – дали 
става дума за състояние, което подлежи на промяна в следствие на терапевтична, 
консултативна или друга специализирана извънучилищна помощ или е необходима 
индивидуална програма на обучение, изискваща допълнително ресурсно подпомагане. 
Набързо проведената и небрежна оценка на потребностите на детето може да има много 
неблагоприятни последствия както за детето и родителите му, така и за всички, които са 
ангажирани с по-нататъшния процес на интегриране. Правилната целево-адекватна 
диагностика, с точното адресиране на помощта и подкрепата, са само началото на отговорното 
следване на най-добрия интерес на детето.  

МЯСТОТО НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 
През 2006 г. със Заповед No РД14-180/13.09.2006 г. на Министъра на образованието и 

науката като държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение в 
системата на образованието, се създават 28 общински ресурсни центрове (Ресурсен център за 
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални 
образователни потребности), които трябва да отговорят на високите очаквания за внасяне на 
необходимия ред в процеса на интеграция и ресурсното му осигураване. Основна задача на 
Ресурсните центрове е да осъществяват дейности в съответствие с държавната политика в 
областта на интегрираното обучение, като подпомагат успешното интегриране и 
социализиране на децата и учениците със СОП в общообразователна среда. Специалистите, 
работещи в тези центрове, имат отговорността да осъществяват корекционно-терапевтична 
дейност с децата със СОП, да провеждат консултации с родители, учители и педагогически 
екипи, и да изпълняват дейности, подпомагащи пълноценното социално включване на тези 
деца. Дейността на Ресурсните центрове се урежда по-късно от Правилник за дейността на 
Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със СОП (19.09.2007 г.). В следващите години като обичайна практика се 
утвърждава участието на специалисти от Ресурсните центрове в ЕКПО към РИО.  

4 http://www.sou-yavorov-pl.com/person/km/kmIMG/statia02.doc 
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По време на Националната конференция "Седем години ресурсни центрове- гаранция 
за равен достъп до образование", проведена в Пловдив през ноември 2013 г. е обявено, че 
13 000 деца със СОП са интегрирани в българските общообразователни училища и 1200 
ресурстни учители са ангажирани с тяхното обучение, като информацията е споделена на 
официалната страница5 на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ). Това от 
една страна е положителна тенденция (за обхващането на повече деца), но от друга е 
влошаване на ситуацията в сравнение с 2006 г. по отношение на вниманието, което 
ресурсните учители могат да обръщат на децата със СОП 6 . Допълнителен проблем е 
географското разпределение и разстоянията, които ресурсните учители (или децата) трябва 
да изминават за да работят заедно (както за София, така и за по-малките населени места 
около областните центрове). Освен това голяма част от ресурсните учители са 
преквалифицирани безработни учители или специални педагози, което в много случаи 
самите те признават нуждата от допълнителна квалификация и развитие на специфична 
компетентност за работа с деца със СОП (Пенчева, 2010). 

По официални данни на Националния статистически институт през учебната 
2000/2001 година в специалните училища са се обучавали 16 346 деца, докато за учебната 
2012/2013 броят им е намалял до 3 778. В това отношение данните категорично сочат, че 
интегрирането на деца със СОП в общите училища е устойчив процес и би следвало да се 
очаква, че професионалният опит и капацитет на ангажираните с него се е повишил и се е 
натрупала критична маса специалисти в областта, които да утвърждават професионални 
стандарти както по отношение на психодиагностичното оценяване, така и при 
индивидуалната работа с децата със СОП. Оказва се, обаче, че моделът на вземане на 
решения относно статута на дете/ученик със СОП остава не особено променен – 
недостатъчната професионална подготовка и компетентност, голямата натовареност, липсата 
на подходящи методики за изследване и дефицитът от време правят протоколите 
фрагментарни и нецелесъобразни. Детски психолог с дългогодишен опит, работещ и в 
Ресурсен център, сподели по време на интервю, че „за по няколко минути се преглеждат 
документите на даденото дете, без да се спазва методическото указание на МОН за ЕКПО; 
към помощни училища се насочват деца, които нямат такава необходимост; написаното в 
психологичните статуси е шаблонно и не отговаря на действителността; 
психодиагностичните методики или изобщо не се използват, или се прилагат частично, с 
неадекватно администриране и интерпретиране”. Психолог, работил в Ресурсен център в 
друг град, потвърди наблюденията на колегата си и допълни, че ресурсните центрове са 
„добър старт за неопитни професионалисти”, които често взимат решения „на око”. И 
двамата потвърждават, че в оценките липсват извеждане на силни страни и насоки за 
родители и учители по отношение на развитието на детето, което е аргумент, че 
съществуващият модел на практика няма необходимата целева адекватност. Нещо повече, 
поради сериозни съмнения в професионалната компетентност на работещите в ресурсните 
центрове и хаотичността в подбора на ЕКПО и четвъртата ориентация не е в сила. 

ПЪРВИЧНА ОЦЕНКА  
НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НИВО РИО 
Ключов сред многото дискусионни въпроси се откроява този за обективността и 

достоверността на първичната комплексна педагогическа оценка на децата при насочване към 
общообразователно или помощно училище (с хипотезирано изкривяване в полза на 
заключенията за насочване към специалните училища). Във връзка с това през периода май-

5 http://www.narubg.org/Presscenter/view/83  
6 За учебната 2005/2006 ресурсите учители са били 227, а децата със СОП, които се обучават интегрирано в 
обикновените училища са около 3,600. (ЦИР, 2006). По това време МОН поставя цел съотношението ресурсни 
учетили към деца със СОП да бъде 1 към 5 (пак там).  

                                                           

http://www.narubg.org/Presscenter/view/83
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юни 2006 г., по задание на Министерство на образованието и науката (МОН) и Фонд „Спасете 
децата”–Великобритания, Институтът по социални дейности и практики (ИСДП) провежда 
изследване (квалифицирано от тях като представително качествено проучване) на нагласите и 
мнението на професионалистите, работещи в сферата на образованието и отделите за закрила 
на детето. За получаването на по-обективна представа за използваните от експертните комисии 
методи за оценяване, в изследването са включени и родители на деца със СОП. Изследването 
констатира редица нередности и проблеми, като по-долу са отделени само тези, които имат 
пряко отношение към съществуващата процедура за оценка на децата със СОП: 

• Отсъствие на ясен регламент за състава на ЕКПО към РИО. 
• Наличие на условия за конфликт на интереси в състава на ЕКПО (поради 

преимуществото на специалисти от специалните училища). 
• Непостоянен състав и неясни професионални отговорности на отделните 

членове на ЕКПО. 
• Липса на методологии за работа на ЕКПО, на диагностичните комисии в 

общообразователните училища, където учат децата със СОП, и в специалните 
училища. 

• ЕКПО работят като медико-педагогически, а не като психолого-педагогически 
комисии, поради което насочването към интегрирано обучение е изключение. 

• Диагностицирането е насочено към оценка на дефицитите и насочване към 
специалните училища, а не към създаването на индивидуални програми за 
включване в масово училище на основата на наличния капацитет. 

• Липсват указания за проследяването на случаите на децата със СОП. 
Изследването отчита и други проблеми, непряко свързани с диагностицирането на 

децата със СОП, като, например, недостатъчните като брой и квалификация ресурсни учители 
и специалисти, както и липсата на подходяща подготовка на учителите и специалистите, 
работещи в общите училища, които да посрещнат нуждите от индивидуален подход при 
интеграцията на децата със СОП. На практика цитираното изследване, обаче, не постига една 
от целите си, а именно оценката на използваните методики и инструменти. Получени са 
разнообразни сигнали за недоверие в използваните инструменти (например, от страна на 
работещи в помощните училища спрямо психолози, които използват тестове за 
интелигентност, за да препоръчат извеждане на ученици от специалните училища и насочване 
към общообразователните), оценки за тяхната не-легитимност или не-регламентираност (от 
страна на ръководни кадри от Социално подпомагане), в пристраност на оценяващите (които 
избират инструмента така, че да докажат предварително предпочетено заключение), както и 
очевидна некомпетентност (бъркайки имена на автори на тестовете или посочвайки тестове, 
които тестват друго, а не това, към което респондентът реферира). 

Почти осем години след проведеното от ИСДП изследване констатациите, които 
касаят диагностичното оценяване, остават в сила, като критичното отношение на заетите в 
тази област се насочва към липсата на методики за ранна диагностика на нарушения в 
развитието, психо-социално функциониране и диференцирана диагностика на нарушения от 
аутистичния спектър. 

При проведените в периода 2012-2013 г. интервюта с учители, работещи с деца със 
СОП, се очертава тенденцията, че често диагнозата се възприема като етикет, който 
предопределя отношението към децата със СОП в общообразователните училища и детски 
градини и нерядко води до отказ от страна на учителите там да полагат целенасочени усилия 
за индивидуална работа с тях. „Различното” дете се възприема като бреме, пречка за 
„нормалното протичане на учебния процес”, като изпитание за професионалната 
компетентност и „нервите”. 
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Наблюденията от интервютата на автора се потвърждават и в изследване, проведено 
през месец юни 2013 г. в община Разград, в което учителите описват децата със СОП през 
техните дефицити, трудности в обучението, в интеграцията и социализацията (Богданова, 
Тодорова, 2013). Учителите не са наясно какъв педагогически подход да използват при 
работата си с тези деца, тъй като рядко получават ясно и разбираемо описание на диагнозата 
и конкретни насоки за работа, както и какво точно се очаква от тях да постигнат в 
обучението на децата със СОП. Когато детето е с по-сериозно увреждане, често се случва то 
просто да присъства физически в училище, без реално да участва в учебния процес. 
Учителка в общообразователно училище в София с дете с ДЦП в класа споделя: „Когато 
постъпих в училище бях уведомена, че ще имам дете със СОП, но се оказа , че с него не 
може да се работи. В началото се опитвах нещо да правя, докато преподавам, но резултатът 
беше нулев. Не са ми представени никакви документи, а и ресурсен учител не работи с него 
така, както с братчето му. Детето е в училище, за да е в здрава среда- това е моето виждане.” 

Нашите проучвания показаха ниска степен на клиент-ориентирана вариантивност на 
психологическата диагностика на деца със СОП. Картите за първична оценка на общото 
развитие на детето/ученика със СОП, които трябва да се попълнят от ЕКПО към РИО, или 
изобщо не достигат до учителите, или са попълнени повърхностно и фрагментарно, без в тях 
да са посочени наличните ресурси и насоки за работа. Заключенията за психологичния 
статус, с които разполагат родителите, са пълни с неразбираема терминология, която оставя 
в тях съмнение за смисъла на изследването. Рядко в документа присъства конкретизиране на 
използваните методики и тестове и шаблонно се използва: „Обследването е проведено със 
специализирани тестове за ниво на когнитивно функциониране, интелект и езикови функции. 
Оценката е направена по тестови критерии, непосредствени клинични наблюдения и 
анамнестични данни.” Конкретизирането на методиките и тестовете би било добър ориентир 
при последващо изследване от други специалисти. Същевременно описанието на резултатите 
трябва да е съобразено с получателя им и целта на обследването, което е още едно 
предизвикателство пред специалистите (целева адекватност и клиент-ориентирана 
вариативност). При положение че психологичният статус на детето трябва да послужи пред 
ЕКПО, от една страна следва да се акцентира върху онези характеристики, които пряко 
засягат възможностите за интегрирано образование, а от друга - използваният език и 
терминология да са съобразени с една по-ежедневна употреба поради липсата на 
специализирани знания от страна на родителите и учителите. 

От своя страна учителите смятат, че отклоненията в развитието на децата със 
специални образователни потребности имат клиничен акцент и не показват на педагозите 
ясните дефицити и капацитети на детето, с което се възпрепятства възможността да се 
планират и осъществяват реални цели и педагогически процеси (Вълчев, 2011). 

Сътрудничеството между учителите и родителите на детето също често е 
неефективно, тъй като самите родители рядко са добре информирани, а учителите се 
чувстват неподготвени. 

КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ  
НА НИВО ДЕТСКА ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕ 
Според в момента действащата у нас Наредба №1/23.01.2009 г., когато едно дете със 

СОП бъде насочено към интегрирано обучение след първичното комплексно педагогическо 
оценяване, в избраното от родителите училище следва да се сформира Екип за подпомагане 
на обучението и възпитанието (ЕПОВ). Този екип трябва да направи отново комплексно 
педагогическо оценяване, на базата на което да изготви индивидуалната образователна 
програма на детето/ученика. Екипът се назначава със заповед на директора на училището, 
като в наредбата не е уточнен съставът му. Поради това изборът на участниците в него е 
прерогатив на директора на училището. Според разписаните в наредбата цели и функции 
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на ЕПОВ, на екипа е възложена отговорноста по цялостната организация, координация, 
проследяване и контролиране на процеса на интеграция на детето/ученика със СОП в 
учебното заведение. Като се изключи подробното описание на отговорностите на 
специалиста-логопед в чл. 28, 29 и 30, който трябва да бъде ангажиран в този процес, за 
останалите специалисти такова липсва. Специалистът-психолог е споменат в чл. 26, ал.2, 
т.6, заедно с останалите, имащи задължения към изготвянето на индивидуалната 
образователна програма - учители на съответната група в детската градина, класния 
ръководител, възпитателя на група, рехабилитатора, логопеда, родителя, настойника или 
попечителя и със специалиста, определен от директора на специализираната институция за 
деца. Оттук, обаче, не следва, че изброените специалисти са и членове на ЕПОВ. 
Неяснотите в нормативната база позволяват формално назначаване на ЕПОВ, като в много 
случаи изготвяне на индивидуална образователна програма липсва или с нея изцяло се 
ангажира ресурсният учител. 

Психолозите в общообразователните училища често са поставени в позицията сами да 
определят степента си на ангажираност спрямо децата със СОП, като в случаите, в които 
смятат, че проблемът надхвърля професионалната им компетентност, се дистанцират от него. 
Психолозите, които се чувстват ангажирани с проблема, в болшинството си споделят, че не 
разполагат с необходимия инструментариум, който би им позволил качествена диагностика: 
използват методиките „ориентировъчно” поради липсата на норми и се опитват да пригодят 
„клинични инструменти за социални нужди”. 

В допълнение в много от училищата длъжността педагогически съветник се изпълнява 
от специалист без психологическо образование, а наличието на психолог в неспециализирана 
детска градина е много рядко срещано изключение. Когато дете/ученик със СОП посещава 
общообразователна институция без да му бъдат осигурени индивидуален подход и 
специализирана подкрепа, интегрирането му в системата по-вероятно е обречено на неуспех. 

Същевременно съществуват и примери на добра практика, в които екипният принцип 
на работа с детето/ученика със СОП е в основата на добрите резултати и в тези случаи ролята 
на психолога е особено важна като кординатор и медиатор между различните специалисти, 
педагози и родителите на детето. Оказва се, че в тези случаи е приложен принципа за интер-
субектност на направената диагностична оценка, като индивидуалната програма на 
децата/учениците е съобразена изцяло както с техните лични ресурси, така и с тези на 
училищната и семейната среда.  

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ 
Създаването на качествен инструментариум и подготовката на специалисти, които да 

работят с него, е още едно от основните предизвикателства пред професионалистите, 
обезпечаващи психологическите аспекти на интегрираното образование на децата със СОП. 
Същевременно доколкото моделът в България предпоставя интегриране, а не приобщаване 
на децата със СОП в общообразователната система (за разликите по-подробно виж 
Младенов, 2009), много важен момент при диагностичното оценяване е постигането на 
яснота относно силните страни, способности и умения на детето, които да се използват като 
наличен ресурс и отправна точка за по-нататъшно развитие. 

Наредба №1/23.01.2009г. на МОН дава широки правомощия на екипите, извършващи 
оценка, да използват по свой избор инструменти за диагностично оценяване, но изрично 
изисква (в приложенията към нея) да се посочват използваните тестове и оценъчни 
процедури, за да се обективизират направените заключения, както и да се използват като 
база за сравнение при последващи изследвания. За съжаление това изискване масово не се 
спазва в практиката.  
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От интервютата, проведени с психолози в периода 2011-2013 г., става ясно, че 
според тях инструментите, с които разполагат, са морално остарели, често представляват 
непрофесионален превод на чужда методика, или са инструменти, които нямат 
официални норми за България. Използването им е по-скоро ориентировъчно и разчитат 
предимно на личен опит и професионална компетентност, за да компенсират липсата на 
надеждни инструменти. Тъй като това не във всички случаи е възможно (поради малкия 
професионален опит или липсата на знания в конкретна по-специфична област), самите 
психолози поставят под съмнение заключенията си и изпитват колебание по отношение 
на даването на препоръки и насоки за работа с детето. В съчетание с високите очаквания 
от страна на родители и учители това ги поставя непрекъснато в ситуация на напрежение 
и несигурност. 

Наличните отскоро и на нашия пазар адаптирани чужди методики се оказват 
финансово недостижими за голяма част от специалистите. Поради факта, че Здравната каса 
не покрива разходите за консултация с психолог, нито в училищните бюджети са включени 
разходи за правата за ползване на адаптираните инструменти, то те трябва да се прехвърлят 
към клиентите, което може да направи обследването забранително скъпо. Същевременно 
съществуващата много популярна практика на споделяне на определена методика с колеги, 
размножаването на бланки и други материали без спазването на каквито и да било 
стандарти, и в допълнение – използването им без необходимите методически указания, 
може да постави под съмнение резултатите като цяло и направените изводи. Проблемът 
освен професионални, придобива и морални измерения, когато на базата на направените по 
този начин заключения се поставят „етикети” на деца и се взимат решения, 
предопределящи бъдещето им в много отношения. Едно като цяло често подкрепяно 
мнение от специалистите е, че е необходимо съставянето и въвеждането на единен набор от 
стандартизирани инструменти, гарантиращ покриване на всички необходими за 
оценяването на деца със СОП области. 

Промяната в подхода към обучението на деца със СОП през 2002 г. с преминаването 
от специално към интегрирано образование предполага изместването на медицинския модел 
при диагностицирането от социалния модел. На практика, обаче, анализът на актуалния 
диагностичен модел показва, че в България се опитваме да случваме социализация през 
медицинския модел, който продължава да бъде основен при диагностицирането. Доколкото 
това са концептуални модели за причинно-следствени връзки, образователната ни система 
също може да бъде описана чрез тях. Доколкото при социалния модел акцентът трябва да 
бъде при капацитета за справяне на детето, може да се предположи, че една много значима 
причина, която препятства утвърждаването му, се корени в цялостния подход на общото ни 
образованието, който не е основан на силните страни и образователните потребности на 
децата и учениците. 
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TOPIC 

BEYOND PSYCHOPATHOLOGY IN CLINICAL PSYCHOLOGY: 
DEVELOPMENTAL PATHWAYS TO THE FUTURE. 

Abstract 

Evidence in the past two decades on psychopathology has come up with a suggestion that research should to toy the 
line of dynamism and innovativeness ,both in theory and practice. Drawing together outcomes from various 
psychopathology’s studies, this article presents an overview on the need to move beyond psychopathology and clinical 
intervention and embraces developmental perspectives to elucidate adaptive and maladaptive in human behaviour and 
functioning The paper highlights the need for professionals in the field of clinical psychology to shoulder the policy of 
equivalence and gives developmental perspectives the same treatment and status enjoy by psychopathology. In realizing 
this objective, this paper highlights and addresses three underlying themes: 1) to understand the fact that amelioration 
of psychosocial problems, needs a multidisciplinary and multidimensional quality and experiential consideration from 
other disciplines, 2) to analyse how the field of clinical psychology and mental health in general gain from assessing 
psychopathology from developmental perspectives, 3) to examine behavioral, emotional and learning problems using 
the principles, advancement and prospect of developmental paradigm to address the concept, challenges and variances 
associated with human psychopathology. Finaly, the study concludes that a continued and expanded interface between 
normal and atypical development,coupled with interdisciplinary perspective, if fostered, will create an inspiring 
innovative epoch of hypothetical and experiential work in developmental sciences.  

Key Word: Psychopathology, developmental psychopathology, developmental perspective, behavioural, emotional 
problem 

INTRODUCTION 
Most notable scholars have commented on the need for research to toy the line of dynamism and 
innovativeness in their efforts ,both in theory and practice. Similarly, Thomas khun in his 
publication titled, The Structure of Scientific Revolutions, established that science characteristically 
progress from simple to complex, uses the past to lights the future, and also gradually develop until 
one or more irregularites are faced. Kuhn’s, also explained that inconsistency is a phenomena that 
goes beyond simple explanation or effectively elucidated by the foremost theoretical paradigm 
embraced by scholars at that period of time. Atypical example of this assumption is the Newton’s 
theory of gravity that was replaced by Einstein’s theory of relativity once it became obvious that the 
Newton’s theory could not meet the recent challenges in research findings. Despite the demands in 
scientific endeavor, once exposed, anomalies requires a move from ‘‘natural science’’ to the 
expansion and discovery of a new concept. Therefore, the need to move beyond psychopathology 
and clinical intervention and embraces developmental perspectives for proper understanding of 
adaptive and maladaptive in human behaviour and functioning could not be more manifest. It is on 
this template that this paper based.  

Research shows that as human problems addressed by clinical psychologist increases, so is the 
importance on psychopathology continue to influence the field of mental health. Specifically, the 
expressions like ‘psychopathology’, ‘mental ailment’ and ‘disorder’ have long become a common 
treatise, that label people as ‘different’, extenuating the recent upsurge in the provision of social and 
mentalservices and help inadvancing clinical psychology, Recent literature on psychopathology 
reveals that less prominence is given to psychosocial issues by clinical psychologist both in practice 
and research. For example, the general activities designed for classifying psychopathologyis not the 
same for psychosocial problems. It is also becoming apparent that people who demonstrateboth 
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emotional and learning problems of a non-pathological nature is apportionedcompulsivediagonistic 
labels like depression, ADHD, (attention deficit hyperactive disorder) and LD (learning 
disorder).Although it is a general believe that improper and inconsistency diagnosis contaminate 
research sample, it is also a common knowledge that this process if not properly addressed can lead 
to inappropriate clinical intervention. If this happens, the primary emphases placed on pathology 
will adverselyinfluence efforts directed toward addressing psychopathology and psychosocial 
problems. 

Although clinical psychology tackles an increasingly wide range of issues, the fact remains that the 
discipline’s main emphasis on psychopathology must be equated with knowledge of psychosocial 
issues. The reductionist clarifications of psychopathology are well notable in both research and 
practice globally (Fee, 2000), and this stem from ‘systematic’ effortstoward ‘objectively’ recognise 
and categorizediverseforms of illnessesthat fall under the heading of ‘abnormality’. To address this, 
research must look beyond psychopathology and clinical practice and belief that ‘psychopathology’ 
can be assigned and createdthrough socio-cultural and historically-precise connotations 
(Golsworthy, 2004, Parker et al. 1995). Such sense of balance will go a long way to refine and 
promote the work done in the discipline and also provide broader perspectives of addressing clinical 
issues. Thus, relative to epochs and environmental context, psychopathology remains a broader 
concept that can be addressed using various perspectives. Most literature shows that clinical 
psychologist faces some difficulties in the course of their practice, and this sometimes influences 
their approaches to intervention. However, the emergent of developmental perspectives has gone a 
long way to help the discipline address and comprehend the intricacy of human development, 
particularly on psychopathology.  

Therefore, to nuture the progresses achieved in developmental perspectives, both in 
psychopathology and normal development, it is very essential that professional knowledge should 
be channel towards inculcating aninterdisciplinary and multi-levels analysis. As mostly stated in 
research literature, the main goals of DP is to understand people’s adaptation, and to say the least, 
‘entire being’ (Sroufe & Rutter, 1984; Zigler & Glick, 1986), This further established the fact that 
calls for interdisciplinary and multi-level research approach has gained recognision among 
researchers all over the world (Cicchetti & Dawson, 2002; Cicchetti & Posner, 2005; Pellmar & 
Eisenberg, 2000).Interestingly, scholars such as Cummings, Davies, and Campbell (2000) use 
different models to explain and illustrate the developmental psychopathology framework. 
According to them, development is a multi-determined concept that can be analyzed and 
addressedusing an interdisciplinary process that cut acrossvarious domains i.e. from heredities to 
culture and social ecologyto biology . They also postulate that developmental psychopathology 
relates to series of upshots, i.e. (from typical development of psychopathology) and the arrayin 
between those outcomes. Research showsthatcertain outcomes are possible, even in response to the 
terrible ecologicalstressor and this distinguishes the risk and protectingelements that elucidate 
different behavioralupshots in human development.  

Similarly, Bronfenbrenner (1979) argued that, differences in behavior happen across various 
systems (e.g., individual, family, extra familial), and that developmental psychopathology method 
thatassessesadjustmentand amladjustmentconductis not constant. This showsthat human and the 
contextual milieu are dynamic and their relationship and behavioraloutcomechanges over time.Also, 
developmental psychopathology does not only explaining disorder in children, but signifies 
theperception that entails a fusion of two separate disciplines into a novel and integrated field of 
study. Historically, most research literature in psychiatricemphasis more on adult, therefore, 
relegates research on child psychopathology as compare to those of adults (Achenbach, 1974). 
Developmental literatures confirmed that this measure have been largely overlooked in most 
psychopathology research, and this makes it difficult for researchers to address fundamental 
psychosocial problems in psychopathology. Conversely, developmentalists such as, Flavell, (1977); 
Mussen, (1970); and (Piaget &Inhelder (1969) have come up with a process that explains normal 
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cognitive, affective, social, perceptual, and biological development. They focus more on normal 
development and thecauses of developmental transitions (Rutter, 1986). Some of thechallenges 
confront developmental psychopathologist is how to resourcefully pool the two different scientific 
disciplines into a complete strategy that studies, children's normal and abnormal functioning across 
developmental stages, and at the same time maintaining continuities and discontinuities between 
normality and disorder and also from one developmental stage to the other. 

PURPOSE OF STUDY 
This paper looks beyond psychopathology to classify behavioural, emotional and learning 
difficulties and clinical intervention model. The paper highlights the need for professionals in the 
field of clinical psychology to shoulder the policy of equivalence by given developmental 
perspectives the same treatment and status enjoy by psychopathology. In realizing this purpose, this 
paper focuses on two underlying themes: 1) to understand the fact that amelioration of psychosocial 
problems, needs a multidisciplinary and multidimensional quality and experiential consideration 
from other disciplines,2) that the field of clinical psychology and mental health in general gain from 
assessing psychopathology from developmental perspectives. Moreover, the paper analysed 
behavioral, emotional and learning problems using empirical analyses that go beyond 
psychopathology and clinical intervention models. Lastly, the paper uses the principles, 
advancement and prospect of developmental psychopathology as a paradigm to address the concept, 
challenges and variance sassociated with human psychopathology. 

BACKGROUND INFORMATION. 
Research established that developmental perspectives are source of intervention strategy for both 
developmental psychology and psychiatry. Also, as an emerging field, developmental 
psychopathology (DP) is strongly linked with scientific knowledge (Cicchetti, (1984), (1990a); 
Cummings, et al., (2000); Masten, (1989); Masten, Burt, &Coatsworth, in press; Sameroff, (2000a); 
Sroufe & Rutter (1984). This view point signifies union of pronounced intellectual disciplines and 
research on adjustment conduct, withfocus on psychopathology and development respectively 
(Masten et al., in press). This result from the need to examine the aetiologies and interventions for 
stern mental health disorders in children and adults. Research established that people show evidence 
of psychopathology in life due to personal or family disorder (Masten, 1989). Therefore, research 
on children at risk of psychopathology must emphasis on the systematic thought that measures 
adaptive demeanor and individual differences and at the same time, encourages both the partnership 
and knowledge of developmental and clinical scientists. 

Also, it is interesting to know that a significant number of scholars support the blending of 
development and clinical science perspectives. For instance, scholars such as Norman Garmezy, 
Irving Gottesman, Michael Rutter, Arnold Sameroff, Alan Sroufe, and Ed Zigler did not only work 
and pooled knowledge together, they also educated powerful students, like Thomas Achenbach and 
Dante Cicchetti, to mention a fewabout the importance of adopting multidisciplinary methods to 
psychopathology. Most support for DP is developed from books such as Developmental 
Psychopathology (Achenbach, 1974), Child Development (Cicchetti, 1984), Rochester Symposia on 
Developmental Psychopathology (Cicchetti, 1987), Development and Psychopathology(Cicchetti, 
1989), and the compilation on Developmental Psychopathology ( Cicchett & Cohen, 1995). 
However, unlike psychiatry that focuseson evaluation, the process of treatment and service delivery, 
developmental psychology emphasesis on the universal application of developmental processes. 

Similarly, earlier studies portrayed developmental psychopathology as none or "hardly exists” field 
(Achenbach, 1974, p. 3). Even till now, the subject is still referring to as an "emergent" discipline, 
that can be discerned and shape to meet a necessary need. The rising of the discipline sketches and 
extends the boundary of clinical psychology beyond the concept of psychopathology. A decade of 
research shows that developmental psychopathology merges with disciplines that has immensely 
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contributed toknowledge based on risk, psychopathology, and resilience in human development. 
Research also confirmed that developmental psychology elucidate the interaction between genetic, 
psychological, and social-contextual feature of characteristic and uncharacteristic behaviour and 
equally committed to emerging and assessing processes that prevent as well as ameliorate 
maladaptive and psychopathological effects. Despite its modern crystallization as a logical 
framework for probing and conceptualizing relationships between psychopathology and 
development, therecent ascendance of DP is linked to the most historically based activities such as 
developmental, embryology, epidemiology, heredities, sociology, neuroscience, beliefs, psychiatric 
therapy, psychoanalysis, scientific, and developmental, (Cicchetti, 1990).  

On the other hand, developmental psychopathology underlines the following factors such as change 
and adaptation, the "abnormal" responses to anxiety or difficulty, and the interaction between the 
two outcomes (Rutter, 1986). Historically, research highlights lack of well-expressed cum 
dependable scheme for categorizing poignant and conduct problems in youngsters as the main 
problem to developmental psychopathology. Also, lack of perfection and unbiased strategies for 
recognizing maladies, has made interaction and sweeping statement across studies a difficult task. 
Similarly, the continuous manifestation of issues both in research and handling of syndromes like 
autism (Rutter & Schopler, 1978) and juvenile depression (Schulter-brandt & Raskin, 1977) is 
linked to lack of concrete agreement on what symptoms really illustrates disorders and which 
children expresses them. Although no specific or generally recognized classificatory arrangement 
for childhood psychopathology is found as consistent and valid till today, yet , the discipline has 
come up with a number of taxonomies that includes clinically derived systems like: DSM 
(American Psychiatric Association, 1980), the World Health Organization Multi-axial 
Classification System (Rutter, Shaffer, &Shepherd, 1975), Group for the Advancement of 
Psychiatry (1966) and those postulated through Achenbach (1978; Achenbach & Edelbrock (1979), 
Conners (1970), Quay (1964); Quay & Quay (1965), and Soli et al, (1981). 

Furthermore, developmental psychopathologist embraces and use anorganismic, holistic, 
transactional framework to explain individual deference’s in typical and atypical growth ( Cicchetti, 
1993; Cicchetti& Cohen, 1995; Cummings,Davies, & Campbell, 2000; Garmezy & Rutter, 1983; 
SameroV, 1983, 1995; Sroufe & Rutter, 1984). Besides, most researchers repeatedly formulate their 
approaches to reflect structural standards and systems language that echo intensely with dynamic 
systems (DS) principle universally and self-organization specifically. Some of the theories explain 
DP models as: General Systems Theory (GST) (SameroV,1983, 1995; von BertalanVy, 1968), 
Developmental Systems Theory (DST) (Ford & Lerner, 1992), ecological theory (Bronfenbrenner, 
1979), contextualism (Dixon & Lerner, 1988), transactional perspective (Dumas, LaFrenier, & 
Serketich, 1995), organizational approach (Cicchetti & Schneider-Rosen, 1986; Garmezy, 1974; 
Sroufe & Rutter, 1984), holistic interactionistic (Bergman & Magnusson, 1997), and epigenetic 
(Gottlieb, 1991, 1992). These methods underlines process-level explanations of human behaviour, 
environment reliance and heterogeneity of developmental occurrences. They also embrace the 
following factors: multidimensional nature of development, the hierarchically rooted intrapersonal 
(e.g., neurochemical activity, cognitive, and emotional processes), relational (e.g., parent–child 
interactions; peer networks), and social systems (e.g., communities, cultures) and last but not the 
least, strategies that trigger changes and uniqueness (as well as constancy) in common and clinically 
important trajectories. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY 
According to developmental viewpoint, children are mature and grown organism that experience 
both quantitative and qualitative transformation and expressesrisingdifferentiation and the 
combination of diverse functioning. Childhood psychopathology is branded on developmental 
perspective, suchas (a) the continuity between childhood and adult psychopathology, and (b) the 
meaning of normality and deviance, particularly as regard to age, environment, developmental 
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condition, and the sequence of growth over time. Although, the main goal of DP is to develop intoa 
science that wills not only viaducts the areas of study, but also detect new fundamental ideas about 
lifespan adjustment and maladjustment. This offers an optimum ways of averting and improving 
maladjustment and compulsive effects (Cicchetti, 1990; Sroufe & Rutter, 1984). While it 
established that DP sought to lessen the existing dualisms concerning experimental and clinical 
studies, it is also employed in behavioral and biological sciences in treatment of mental illness, 
infancy and adult high-risk situation (Cicchetti, 1990; Masten, 2006; Toth & Cicchetti, 1999). 

The exceptionality and fundamental nature of DPviewpointsis based on its general belief 
aboutcharacteristic and uncharacteristic, adjustment and maladjustment developmental processes. 
Research on DP envisioned psychopathology as a distortion, disorder, or deterioration of normal 
behavior. The research also highlights that, to fully understand psychopathology, one must 
comprehend the typical ways of evaluating psychopathology (Cicchetti, 1984, 1990, 1993; Rutter, 
1986; Sroufe, 1990). However, the review of literature did not only documented the fact that 
understanding normal biological, psychological, andsocial processes is exceptionally helpful for 
measuring, detecting, understanding, averting, and curing psychopathology, it also agreed that the 
digression from and distortions of normal growth that typify pathological processes signifies how 
normal development is examined and comprehended.These physically stirring circumstances 
includes: total number of off spring nurtured in institutions, children exposure to mistreatment and 
abandonment, people with learning disorder, and mental illness. These situations offer an 
introduction into research awareness about system interaction, ineffectiveness, and restructuring 
that are lacking due to cultural and ethical limitations linked to empirical research on human being 
(Cicchetti, 2003; Rutter, 2007).  

Given the fact that there are restrictions to empirical manipulations of human organism, and that the 
system analysis in its efficiently functional and fit state do not allow better understanding of the 
interrelationship between the element subsystems, therefore, the knowledge about people 
experiencing problems regularly is the only means to observe the full difficulty surrounding 
developmental processes. That is why developmental psychopathology linked individual pathways 
to able adaptation regardless of their exposure to important difficulty or long-lasting suffering i.e., 
resilience(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000; Masten, 2001). It also accentuates the significance of 
comprehending the performance of individuals who, despite swerved onto abnormal developmental 
pathways, has continue to attain a constructive operative and suitable adjustment (Cicchetti & 
Rogosch, 1997; Masten, 2006; Zigler & Glick, 1986). While it is established that the scope of DP 
go beyond traditional disciplinary margins, it is also argued that the discipline offers abundant 
opportunity for stirring beyond descriptive evidence of a process-level perceptive of adjustment and 
maldjustment , characteristic and uncharacteristic trajectories of human development. 
Based on this, developmental psychopathology framework also challenged the assumptions 
regarding healthiness and modify the way in which the clinicians defines, measures, categorizes, 
writes on, and deals with adaptational and functional impairments amongst, children, youngsters, 
and grown person (Cicchetti & Toth, 1998). According to Cicchetti and Toth, (2000, 2006) DP’s 
probable contributions is the experiential influence it posseses, particular, its ability to translate 
evidence and knowledge into practice. Such developmental perspective prevents and reduces the 
burden of mental disorder both in individual and society, and alsolessen thedistress that mental 
illness provokes in human being and their immediate environment, and last but not the least aid in 
eradicating the shame normally linked to the existence of a mental disorder (Hinshaw, 2007; 
Hinshaw & Cicchetti, 2000). 
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THE SYSTEMS PRINCIPLE 
According to scholars such as Bronfenbrenner, (1979); Cicchetti,(1990b); Ford and Lerner, (1992); 
Granic and Hollenstein (2003); Lerner, (1998); Sameroff, ( 2000a, 2000b) and Thelen and Smith, 
(1998), developmental systems theory is the main theoretical and recognized model in DP. The 
theory beliefs that individual is an interacting forces in his environment and this significantly 
influence their behavior and orientation towards immediate environment and the larger systems. 
Besides, as an organic system, human being possesses the following characteristics such as, self- 
regulatory,organizing, righting properties, and themultiple adaptive responsibilities that preserve 
their individual effectiveness and adjustment in their embedded environment (Masten & 
Coatsworth, 1995). The system principle belief that human beings interrelates with their direct 
environment and other significant persons in the bigger systems, like peer groups and families. 
Also, they directly or indirectly influence the behavior and orientation of other people and at the 
same time influencedby these interactions. This means that as an interactive agent, human being co-
influence each other. Although the orientation and conduct of a human species are constantly 
swayed by internal and external contacts, it is also confirmed that this vibrant nature echoes multi-
causal and pathways as a core developmental principle. Similarly, other system characteristics like 
the ability to resolve into steady practices or attractor states, and ability to sudden change that 
comes from internal or external perturbations explain human-environment interaction. Therefore, 
systems mutually impact each other in or across levels of context, and this is labelled as 
transactional impacts (Sameroff & Chandler, 1975). This shows that as a social species, we 
influence our peers and parents, and weare also influenced by their activities and conduct. For 
example, teenagers have a rights to decide the kind company to hang out withor social network to 
belong, and this interactions might influenced his behaviour as time goes time. 

THE MULTILEVEL PRINCIPLE 
Research highlights the importance of multilevel dynamics to DP perspectives. This principle view 
the dominant model of developmental systems theory (DST) and the salience nature-nurture 
interaction models asan underlying factor for psychopathology. As a concept that involves multi-
levels analysis, a multidisciplinary knowledge is necessary in order to explain the vibrant nature of 
systems relationships as a necessary factor in developmental processes. Some scholars and research 
in DPcontinuously highlights the significance of multi-levels interaction and analysis for 
comprehending normal and pathological development in human organism. Research literature also 
accentuates thatDP is strongly influenced by main developmental interactiona lapproaches that cut 
across different levels. Some of this important models include: embryology model (e.g., Weiss, 
1959); behavior genetics and epigenetics models (Gottesman, 1974; Gottesman & Hanson, 2005); 
ecological model (Bronfenbrenner, 1979); transactional model (Sameroff, 1989, 2000a, 2000b) and 
last but not the least, bi-directional model (Gottlieb, 1992, 1998). Also, research maintains that 
interesting methods like brain imaging and genomics, nature-nurture interactions, the underlying 
forces of geneticsign, and endophenotypes, promote multidimentional systems in DP (Gottesman & 
Hanson, 2005; Masten et al., in press). 

THE AGENCY PRINCIPLE 
Most research in developmental psychopathology, includingmoderndevelopmental theories, 
recognizes individual as a dynamic agent of development. Research alsoconfirms that the 
increase in agency during childhood and adolescence stages is as a result of increasing 
development in the human brain, physical and learning and the environment. Besides, reports 
also show that children and adolescents gradually make decisions concerning their own 
behavior, and the situations in which they interact. This action significantly influenced their 
development, as well as that of psychopathology. Moreover, it is also documented that a child 
chooses his friends and activities, which later influence his behaviour positively or negatively. 
Therefore, the rising agency in early childhood promotes great anxiety in adolescence. This 
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proves that young people in the engages in dangerous behavior that causes life-changing 
(Steinberg, Dahl, Keating, Kupfer, Masten, & Pine, in press). 

PSYCHOPATHOLOGY AS AN OUTCOME OF DEVELOPMENT 
Research shows that human conditions are surrounded by various factors such as risk, trauma, 
distress and nervousness. It also reported a widespread of review, reaction, and adjustment to 
menace inindividual lifespan, family, group, and society. Thus, the DP approach recognizes 
complex conditions that add to proximal and distal effects of human being such as inherent 
factors, age-related maturation and knowledge, life situations, developing familial and social 
ecologies. Interestingly, most research literature defines developmental psychopathology (DP) as 
theoretical research methods that utilizesboth developmental and psychopathological differences 
to explainthe mechanisms and processes (Rutter, 2008; Sroufe & Rutter, 1984).This concept 
identifies some unique features that are vital for is explanation such as, the expectancy of both 
continuities and discontinuities; a belief that the concept is neither theory or a discipline; 
individual uniqueness and not universals; emphasises on intervening methods and not just 
dangers; beliefs in age as an unclear mutable that reveals both life maturation and the accrual of 
experiences (Rutter, 1989); emphasises on unintended and intended fundamental changes; and the 
appreciation that unintended alteration contains multifaceted combination of both transformation 
and consistency (Rutter, 2008; Sroufe & Rutter, 1984).  

Research also gives theoretical explanations to support the fact that DP “life” theories of 
systematisers (such as Freud, Piaget, and Erikson) are inadequate, and that aprocesscannot elucidate 
everything. For instance, while child psychiatry, like DP, emphasis more on individual 
distinctiveness and intervening mechanisms, it also engrossed with closely defined and conjectured 
analytical issues. These factorsare fundamental to endorsed diagnostic classification, such as DSM-
IV and ICD-10 (WHO,1992), that needed revision and updating (Rutter, 2011; Rutter & Uher, 
2012). Surprisingly, research also demonstrates overlapping situations in diagnostic groups than it is 
earlier valued, and these highlights that, there is no “clear water” between groups. Additionally, not 
only did research see the risks for mental disorders as mainly dimensional, it also indicates 
disorders as largely dimensional (Rutter, 2003, 2011; Rutter&Uher, 2012; Uher & Rutter, 2012a). 
Therefore, most analysis on DP shows that it focuses solely on universal explanation of 
developmentratherthan individual variances, and that it, quantifying attribute stabilities over time, 
without the recognition ofboth continuities and discontinuities (Rutter & Rutter, 1993). This shows 
that DP involves not only in relabeling but also in paradigm shift. Although research argued about 
the breadth of DP approach, most of the suggestions support interdisciplinary process. A typical 
example of this is reported in Cicchetti and Toth (2009), where they supported the following 
process: interdisciplinarity, multiple levels of analysis; integration of DP with other subjects like 
biology, neuroscience, and genetics; application of experience for prevention and intervention, the 
undertaking oftranslational research; and last but not the least, consideration of culture and social 
context. Though, these processes are necessary for understanding pathology, it is also important that 
they are applying to the entire sciences and not only to DP. 

CURRENT PROGRESS IN DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY 
Developmental psychopathology has made significant progress since its inception some decades 
ago. As a science, the concept has turned out to be more dynamic, multidisplinary, developmental, 
contextual, multilevel, and shared. Ashighly expected in any new and integrative method that 
explains behavioural health and development, including its ups and downs, DP as a discipline is 
very complex.Surprisingly, the most remarkable development in development of DP over the past 
three decades is the degree in which theviewpointreflects opinions that defines pervaded research, 
idea, and practice on behavioural wellbeing and associated illnesses. Moreover, as a science that 
studies youngsters at risk of psychopathology, even though with profound origins (Cicchetti, 1984, 
1990a; Masten et al., in press), this viewpointis an important model for analysing the roots and 
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development of psychopathology transverselya lifetime. While it is imperative to highlight the 
achievements of DP approaches, it is also significant to mention that most of these outcomes are 
resulting from scholars who did not recognize themselves as DP scientists. These developments 
were derived from adult’s psychiatrists and genetics scholars (Rutter, 2010). 

ATTACHMENT DISORDER 
Most notable scholars recognize attachment disorders as the first achievement in DP (Rutter, 
Kreppner, & Sonuga-Barke, 2009; Rutter & Sroufe, 2000). Besides recent research shows that DP 
has achieved an increasing position by explaining developmental psychopathology in children. The 
paper will discuss the six main inclinations of attachment disorder. Firstly, research linked early 
anxious attachment relationships with a greater threat of future psychopathology (Belsky & 
Nezworski, 1988; Cassidy & Shaver, 1999; Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999). Interestingly, most 
clinicians and scholarsusesattachment theories to understand the cause of psychopathology in 
infancy and teenage years. They also use this methods to provide treatment and intervention. 
Besides, a significant body of research highlights the fact that attachment study starts from the 
theoretical approach to the meaning of attachment (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; 
Bowlby, 1969). Though, these did not only show the dimension tobean organization “as well as is 
lack of confidence (Main & Solomon, 1986),it also entails the combination of qualitative and 
quantitative methods.Recent research accentuated the fact that, the pattern of social disinhibitionis 
more linked to social dysregulation than unconfident attachment (Bruce, Tarullo, & Gunnar, 2010; 
Rutter et al., 2009) and this is continuously linked tothe institutional background (Zeanah & 
Gleason, 2011). While, research established that glitches of social interactions in early life area 
prognostic of mental health outcomes in adulthood, it also acknowledged the likelihood ofweak, 
odd situational dimensions in infancy (Grossman, Grossman, & Waters, 2005). 

AUTISM 
Another significant achievement in the field of DP is reported in autism. One of the most distinctive 
features of DP is the movement from the diagnostic approach to the study of the probable 
fundamental mentalizing deficits (Hermelin & O’Connor, 1970). At first, it appears like autism is 
the least diagnostic group that need a DP perspective. Traditionally, autism is seen as a stern 
handicap disorder that comes into view as qualitatively different from normality. Research shows 
that the first research on theory of mind was done among chimpanzees (Premack & Woodruff, 
1978) and later analyzed in the human being, i.e.children (Wimmer & Perner, 1983), before moving 
to autistic children (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). In fact, before now, the major focus of 
research is on continuities and discontinuities between normality and disorder, particularly, on the 
likely intervening processes. Similarly, research on both hereditary and epidemiological data proves 
that the inherited problem in autism is comprehensive and far away from the traditional diagnosis 
(LeCouteur et al., 1996; Rutter, 2000). 

On the other hand, research on family and twinstudy highlights a broader autism phenotype (BAP) 
that is rated higher among family of those with autistic individual compares to those under the 
controls (Bailey, Palferman, heavy, & Le Couteur, 1998). Also,research on imaging and other 
neural studies confirmed that physiological brain variations are detected at 12 months of age before 
the evidence of clinical manifestations (Bosl, Tierney,Tager-Flusberg, & Nelson, 2011; Luyster, 
Wagner, Vogel- Farley, Tager-Flusberg, & Nelson, 2011).On the contrary, Pickles et al., (2009) 
reported different kind of results in social and language regression in early childhood. The review of 
literature shows that children under the age of 2 years displayed signs of autism compare to other 
neurodevelopmental disorders (Pickles et al., 2009). Having established the continuities between 
autism and normality, research also confirmed that there is a significant sign of discontinuities in 
autism and normality. This is obvious because the rate of epilepsy is not only increasing in autism, 
butalso unique inlater ages of inception than it is intypical situations (Bolton et al., 2011). 
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CHILDHOOD ANTECEDENTS OF ADULT PSYCHOPATHOLOGY 
Research continues to establish that childhood antecedent’s prompts serious adult mental disorder. 
While studies long established that most mental disorders were diagnosed around the age of 20s, it 
is also documented that the receipt of treatment is more obvious in childhood/early adolescence 
(Kim-Cohen et al., 2003). Though, there was considerable (but marginal) continuousness in this 
kind of disorder, however, oppositional insolent and conduct disorders remain the most common 
experiences of adult disorders (Kim-Cohen et al., 2003). To be precise, as a common occurrence of 
any developmental perspective, homotypic continuity is the most persistent. This explains that what 
is noted as inventive is theindication of heterotypic continuity. That is to say, difficulties 
experiences in childhood are mostly disruptive behavior, and this is rather a different phenomenon 
in adult outcome, i.e., eating disorders. 

SCHIZOPHRENIA 
Schizophrenia is another area that DP approach has contributed and recorded major achievements. 
This development started around early 70s, when some notable scholars likeJohnstone, Frith, Crow, 
Husband and Kreel (1976) come up with a finding that schizophrenia is linked with distended 
ventricles, and that this is not a functional psychosis. Similar to autism, schizophrenia has long 
beenlabelled as a complex disorder that offers a distinct qualitative exit from normality. Most 
evidence on the subject shows that developmental perspective is not considered as a useful strategy 
because of the belief that schizophrenic psychoses does not start in childhood. Also, recent 
development in the study of schizophrenia highlights the needs for developmental perspective 
(Cicchetti & Cannon, 1999) This lent credence to the indication such as discontinuity from 
normality. Similarly, a long-term, longitudinal studies on schizophrenia indicates that, 
schizophrenia (but not bipolar disorder or depression/ anxiety) is linked with deficiencies in 
language and/or motor function in early childhood education and impairments in intelligence over 
the whole period after early years (Cannon et al., 2002). This shows that schizophrenia starts inthe 
early stage of neuro-developmental impairment. However, during this period, it is difficult to 
conclude whether this is linked to problems associated with schizophrenia or something different 
that has a symptom that lead to schizophrenic psychosis. 

Besides, research also reported that schizophrenia is linked to minor psychotic-like characteristics 
in childhood/teenage years (Poulton et al., 2000). Although this is astonishingly shared with the 
general population (Laurens, Hobbs, Sunderland, Green, & Mould, 2011), nonetheless, it connects 
with a considerably augmented risk for future development of schizophrenia. Also, other research 
studies on schizophrenia emphasis on inherent, high family risk, study that linked abnormalities to 
schizotypy, as mostly noted in early adulthood. This in most cases is connected to the development 
of schizophrenia (Johnstone, Ebmeier, Miller, Owens, & Lawrie, 2005). Although scholars like 
Weinberger (1987) and Murray and Lewis (1987) maintain that overt psychosis is not evident until 
early adulthood, research outcomestill date still shows that schizophrenia arises from 
earlyneurodevelopmentalimpairment. Though, current research also concludes that neuro-
developmental changes come after thebeginning of psychosis (Andreasen, 2010; Rapoport & 
Gogtay, 2011)yet, there are still big doubts among researchers concerning the degree to which the 
post onset vicissitudes reveal drug effects (Thompson et al., 2009). 

TESTING FOR ENVIRONMENTAL MEDIATION OF RISK EFFECTS  
Theuse multiple different approaches to test for the hypothesis of environmental mediation of risks 
is a recent achievement of developmental psychopathology. Most research literature on DP pointed 
out that no matter how strong statistical associations are, they do not represent casual effect. Studies 
also show that neither developmental psychologists nor child psychiatrist’sgives serious 
consideration to the likely ways that the causal deduction of environmental mediation is 
experienced. These circumstances are alteredwhen respect is given to ways in which “normal 
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experiments” that separate variables that goes together reinforces or wane the causal deduction 
(Rutter, 2007, 2012b). It is also noted that hereditary perceptive designs can be very instructive. For 
example, a discordant study conducted by Kendler and Prescott (2006) on twin’s sexual experience, 
reveal that there is robust evidence of probable environmental mediation of such effects onthe 
development of psychopathology.  

Similarly, Jaffee et al., (2004) in their report maintain that effects of physical abuse were 
environmentally mediated, while those of the corporal punishment were not. This results shows that 
the relationship between corporal punishment and mental disorders came from the significant 
effects of unruly behavior that elicits parental punishment. Conversely, the findings point out that, 
though corporal punishment and physical abuse worked in a different way, yet, the general use of 
physical punishment promotes bigger risk that later upsurge into abuse. One important factor that 
needs to be considered when testing for environmental mediation is whether the risk factor is 
deliberate and rightly labelled an environment (e.g., as the case with parental conflict or family 
poverty), or genetically mediated (Plomin & Bergeman, 1991). Though, some action (such as sperm 
donation) preserves the inherenttie between mother and child, others (such as egg donation) disturbs 
the link. This method tests the theory that maternal smoking during pregnancy had a prenatal result 
that inclined to future development of attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and 
disruptive conduct.  

Moreover, research also confirmed that the assisted-conception plan established a prenatal 
consequenceof low birth weight (as revealed also in observational studies and animal models), 
and none on either ADHD or disruptive behavior. This shows that the statistical controls for 
confounding were unsuccessful indelivering the needed outcome in the absence of the natural 
experiment. Additionally, a body of knowledge on natural experiment also established that fetal 
exposure to maternal smoking lead to high possibility of a low birth weight and no underlying 
effect on either ADHD or antisocial conduct (D’Onofrio, Rathouz, & Lahey, 2011; D’Onofrio, 
Van Hulle, Goodnight, Rathouz, &Lahey, 2011; Obel et al., 2011) such as fraternal 
comparisons (Obel et al., 2011). 

INTELLECTUAL AND LANGUAGE FUNCTIONING 
Another great achievement recorded in the field of DP is that of intellectual and language 
functioning. Most psychological research onthe intellectual development identifies nutritional 
factors as insignificant. However, it is rather surprising to know that a well-conducted study on 
natural and experimental, continue to show the significant benefits of breast feeding (Lucas, 
Morley, & Cole, 1998). This is underlain by other developmental programs. Firstly, the unilateral 
brain injury in the main hemisphere causes aphasia in adults and general intellectual damage in 
infancy (Rutter, 1993; Vargha-Khadem, Issacs, Van Der Werf, Robb, & Wilson, 1992). Although 
unilateral brain injury is noticeable in all age groups, the form is relatively different in infancy 
compare to other developmental stages of life. Secondly, it is argued that severe intellectual 
infirmity is repeatedly linked withkey pathogenic genetic factor, however, mild infirmity to some 
extent, is not similar (Einfeld & Emerson, 2008). Although, report established that down syndrome 
is the main reason for severe intellectual disability, yet, it is less commonly related to mild 
intellectual disability. So, pathogenic genetic mutations explain the case fora small proportion of 
mild intellectual disability, however, for the greater part; mild disability functions at the far end of a 
typical distribution. On the contrary, this is opposite to what is experienced in severe intellectual 
disability and it proves that there is virtually total discontinuity between severe intellectual 
disability and normality, while continuities are slightly robust in the case of mild disability 
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GENE–ENVIRONMENT INTERPLAY 
Developmental psychopathology also made significant contribution in the area of gene–
environment interplay (Rutter, 2012a). This achievement is well pronounced in three different 
forms of interaction. The first attainment is reported on theeffects of epigenetic mechanisms in 
biological entrenched experiences (Meaney, 2010). Although much is said about the impacts of 
epigenetic, nevertheless, what is given much accolade in scientific research is the acknowledgment 
that, genetic material is important only if the genetic factor are “expressed,” and this contains a 
number of DNA elements, stochastic (random) effects, and experiences. Though, research 
confirmed that environs cannot change gene arrangements, but it can only change, its effects by 
influencing gene expression. This expression has a significant influence on DP because it contains 
an important mediating mechanism that is vital to DP research. Another important interaction is the 
gene–environment correlations (RGE; Kendler & Baker, 2007).These are highly important because 
they establish the process that shows that locales have genetically mediated impacts (Plomin & 
Bergeman, 1991). They also highlight several ways that support the assertion that people’s 
behaviour shapes and selects the environments and that significance of DP lies withthe mediating 
mechanisms. 

STRESS AND VULNERABILITY TO DEPRESSION 
Most research on developmental psychopathology seeks to observe the mediation effects 
concerning the interaction between experience of stress and susceptibility to depression. Research 
reaveals that stress is linked with depression, and that the proposed mechanisms are mutable. Also, 
studies propose three important models that explain the interaction between stress, vulnerability and 
despair.Firstly, itis argued that, there is a distress sensitization that link stressorsupsurges with the 
amount of stress experienced. Also, stress inoculation model, explain that stress experiences have a 
lesseningconsequence on a recurrent stress experience. Thirdly, diathesis–stress modelarguethat 
susceptibility to stress is related to enduring biological features. Besides, Garber et al, (2010) 
supports the stress sensitisation and diathesis-stress models over stress inoculation models. Despite 
the achievement of developmental psychopathology, the interaction between stress and 
vulnerability to depression is still devoid of definitive answers till date. Therefore, based on animal 
models, if stress is mild and controllable, it can lead to stress inoculation effects which invariably 
lead to an augmented resistance for future stressors (Rutter, 2012c, 2013). 

ANTISOCIAL BEHAVIOR 
Research has long established variances in disruptive behaviour. It is also established that most 
individuals display antisocial conducts at some point in their lifetime, even though they are usually 
well functioning (Rutter, Giller, & Hagell, 1998). Also, report shows that some antisocial conduct 
continues into old age in relationship with considerable social dysfunction. However, Moffitt’s 
(1993) differentiates adolescence-limited (AL) and life-course-persistent (LCP) disruptive conduct. 
Also, Moffitt’s (1993), linked (LCP) with the following factors: childhood onset, individual 
neurodevelopmental problems, and protracted family difficulty. On the contrary, (AL) is mainly 
developmentally normative andits links with the disruptive peer group. Moreover, successive 
research continues to give more support to the distinction between LCP and AL, and at the same 
time specified the need for three important adjustments. Earlier studies by Robins (1966, 1978), 
supported by Odgers and colleagues (2008), maintain that half of people with initial onset do not 
carry their disruptive conduct into adult life, and this signifying the need for identifying 
considerable childhood-limited (CL) group. Secondly, teenage- onset antisocial conduct continually 
creates a sign of other severe, undying social malfunction (Odgers et al., 2007). Thirdly, the teenage 
- onset group varied from non-antisocial childhood, both in individual and family difficulty, though 
less than those relatedto LCP (Roisman, Monahan, Campbell, Steinberg, & Cauffman, 2010). All 
this shows that antisocial conduct conceptualized and displays both continuities and discontinuities 
transversely twin periods of behavioral variation and human development. 
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FUTURE DIRECTION OF DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY 
Within a short period of time developmental psychopathology has proven is important in 
developing our knowledge about risk and psychopathology and in linking the division that has for 
some time now divided the sphere of influence of research and clinical practice. For this initiative to 
be maintained and nurtured into a new developments, there isa need to address the future 
challenges. Possibly, effort should be directed toward attainingimproved reliability that will 
promote and sustain the existinging theoretic models in the discipline,applyingessential definitional 
limits to DP perspective, and the plan, dimension, and data investigative approaches used for 
investigating risk, condition, and adjustment transverselythe lifespan. Similarly, the recent advances 
in technology, information, heredities, and other area of endeavor are linked to the commencements 
of developmental psychopathology. This is important in order to attain the full potential of 
diathesis-stressor models as a mediator thatstop or develop risk. 

However, research argued that the inventive risk, researchers were all conscious of the fact that 
research that changed risk and susceptibility in development still required enhanced measurement of 
risk and susceptibility, and resources to learn those procedures (Masten, 1989). Although much as 
been said about the improvement in specificity and instruments, it is also important to note that this 
development led to a ground-breakingresearch period on diathesis and stress, the nature-nurture 
interaction, and epigenesis, to mention a few, in DP. Besides, research also shows that as the 
investigation on brain plasticity and genetic material expression increases, a fresh form of change is 
imaginable. Also, research proposed that it is thinkable to “redesign” adaptive systems, like tension 
mediation, mental processing, listening abilities, and last but not the least, protecting brain growth 
in susceptible creatures, with a multi-levels mediation (from cellular to social) (Buonomano & 
Merzenich, 1998; Chang, Gallelli, & Howe, in press; Dahl & Spear, 2004).  

Moreover, the improvements recorded in the last forty years has createdafresh integrative research 
that equipped researchers with concepts and tools to analyze multiple interactions at system levels, 
work together and lighten the methods that form and reformed adjustment,and lastly, answer 
persistent questions relating to public health and public good and how they work.Also, at every 
level of study, the developments recorded in theory and knowledge help researchers to educate each 
other at all system levels andalso creates knowledge that prevent and improve interventions at all 
levelsof interaction. Nevertheless, as developmental psychopathology develops, and knowledge 
upsurges more complex areas, a partnership is necessary, if we are to achieve progress. This is 
imperative because multiple efforts are required in order to understand the background and methods 
requisite for learning development across all levels and to relateknowledge to policy and practice. 
Therefore, as a new field of study, DP needs a newstyle of training that will not only allow young 
researchers to develop skills for partnership and interaction at all levels of analysis and disciplines, 
but also makes them acquaintedwith methods or languages of related disciplines and necessary 
expertise in their own field. 

CONCLUSIONS 
Developmental psychopathology is a widespread area that emphasises the full understanding of 
human development in relation to clinical dysfunction. Despite the momentous improvements that 
have been recorded in the disciplines, vital work still lies in the future.Indeed, these imminent 
developments are based on the previousrevered contribution. As effort in the discipline becomes 
gradually moreinterrelated and technically refined, more effort need to be concentrated to 
development (Harter, 2006; Sroufe, 2007). Moreover, the recent development in theory and 
research, particularly, on child development, i.e., biological and psychosocial impacts and their 
interface, branded the discipline as a theoretically open and intrinsically multidisciplinary. Research 
shows that most of the impetus createdby DP framework camefrom accessibilityand veneration for 
preceding knowledge coupled with the readiness tochallenge traditional ideas has continued to 
encourage thedisciplinary growth. Moreover, developmental psychopathologists as a discipline 
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incorporate ideas and techniques inculcated from related areas that are mostly remote from each 
other, thus, creates improvements in knowledge that might not be there due to lack of multi-
disciplinary discourse. Furthermore, DP perspective provides lots ofvaluable indications and 
educations for better comprehending of normal development and disorder. Although research 
revealed the significance of a pathways method as underlying developments that identifies both 
direct and indirect influences, it also admits that one risk issue can have wide-ranging concerns and 
make a distinctive disorder upshot from multiplicity route. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВРЕМЕТО НА ПРЕБИВАВАНЕ 
В ИНТЕРНЕТ И ПРОЯВИТЕ НА ЛИЧНОСТНА ТРЕВОЖНОСТ  

ПРИ ЮНОШИТЕ 

Гергана Славчева 
Резюме 

В статията се изследват връзките между времето на пребиваване във виртуалната среда на интернет и 
проявената личностна тревожност в юношеска възраст. Включените в извадката юноши са от поколението, 
което има масов достъп до интернет услуги. Емпирично се установява, че най-голям е броят на лицата, 
които демонстрират средни, високи и много високи равнища на тревожност и пребивават в интернет повече 
от пет часа на ден. Резултатите могат да се тълкуват като илюстрация, че субективно неприятните 
преживявания, характерни за тревожните личности провокират стремежа да се преживяват по-
продължително време в рамките на деня релаксиращите въздействия на виртуалната среда. 

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESIDENCE TIME  
ON THE INTERNET AND MANIFESTATIONS OF PERSONAL ANXIETY  

IN ADOLESCENTS 

Gergana Slavcheva 
Abstract  

The article explored the links between the residence time in the virtual environment and demonstrated personal anxiety 
in adolescence. Sampled adolescents are the generation that has widespread access to Internet services. Empirically 
found that the largest number of persons who demonstrate a medium, high and very high levels of personal anxiety and 
stay online for more than five hours a day. The results can be interpreted as an illustration that subjectively unpleasant 
experiences typical of anxiety provoking people striving to survive for longer periods during the day relaxing effects of 
the virtual environment. 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 
Интернет присъства трайно в живота на няколко поколения потребители. Освен 

технологична и комуникационна същност, интернет се явява среда за личностно 
себепредставяне и провокиране на трайни емоционални преживявания.  

В анализите си Х. Драйфъс посочва, че интернет извежда на преден план в 
съвременния начин на живот технологията. Драйфъс коментира: „Мрежата е прекалено 
огромна и променлива за нас, за да мислим за нея като за устройство за задоволяване на 
каквато и да е нужда, и всяка възможност за ново използване, което тя дава е изненада...Това, 
което мрежата ще ни позволи да правим е буквално неограничено” (Драйфъс, 2010, с.14-15). 
Тези влияния на мрежата се свързват с изграждането на идентичности, дори по-гъвкави от 
онези, изявени в реална среда.  

Докато при по-възрастните поколения влиянията на интернет са сложни и 
противоречиви, при децата и юношите те като че ли намират най-ярки превъплъщения и 
персонални изяви. Тази позиция е защитена в анализите на различни изследователи 
(McCrindle, 2009; Saffo, 1992; Tapscott, 2008 ). 

Социологът М. МакКриндъл класифицира поколенията, които съжителстват в 
началото на второто десетилетие на ХХІ век и които имат различна възприемчивост и 
отношение към интернет технологията. Според тази класификация поколенията са седем, 
всяко от които притежава специфични културни и комуникационни характеристики. 
„Старейшините” са родените преди 1925г., а „строителите” от 1925 до 1946г. МакКриндъл 
определя тези поколения като чужди на дигиталното. Характерното за тях е, че те са изцяло 
предшественици на технологиите. „Бейби-бумъри” са родените от 1946 до 1964г. Една част 
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от тях сполучливо се възползват от новите технологии, а останалите ги приемат с неохота. 
Следващите три генерации са белязани от дигиталната революция. Поколението „Х” 
обхваща родените от 1965 до 1979г. Дигиталните технологии започват да се появяват масово 
в юношеските им години. Принадлежащите към това поколение с желание прегръщат 
технологията, което ги превръща в консуматори. Следващи са поколението „У” – от 1980 до 
1994г, поколението „Z” – от 1995 г. до 2009г. и поколение „Алфа” – родени след 2010г. 
Поколенията „У”, „Z” и „Алфа”, до 32 годишна възраст, живеят изцяло потопени в 
дигиталните технологии. Според МакКриндъл децата, родени след 2010г. ще тръгват на 
училище по-рано и ще учат по-дълго от предишните поколения. Очаква се поколението 
„Алфа” да бъде по-материалистично и технологично ориентирано. Когато днешните юноши 
достигнат зряла възраст, видео-изображенията ще са заместили писането и изговарянето на 
словото, като основен носител на съобщенията, а хората ще изживяват събитията, вместо 
само да ги виждат, да слушат, и да четат за тях, чрез някаква развита форма на виртуална 
реалност (McCrindle, 2009).  

Анализите на друг изследовател – П. Сафо също привличат внимание, защото 
очертават характеристиките на емоционалните преживявания, свързани с възприемането на 
интернет. Наблюдавайки процеса на развитието на технологията, Сафо извежда правилото на 
30-те години, според което са нужни именно 30 години, за да се приспособи което и да е 
нововъведение в битието на човека. Защо 30 години? Става въпрос за поколение и половина. 
Според Сафо ние формираме нашия мироглед на около 13 – 17 годишна възраст и го 
прилагаме занапред в живота си, и имаме около 20 години да се възползваме от него, след 
което биваме изблъскани от следващото поколение, с новите му идеи. Съществуват три етапа 
в правилото на 30-те години – първо десетилетие: много вълнения, голямо оживление, но не 
и широко разпространение на новата технология; второ десетилетие: начало на прилива, тъй 
като започва проникването на изобретението в обществото; трето десетилетие: „И какво от 
това?”. Технологията става стандартна и всички я използват (Saffo, 1992). 

Развитието на дигиталното поколение поражда множество провокации за хората, 
които се занимават с неговото възпитание и образование. Съвсем очевидно е, че не може да 
се очаква от поколението на юношите, което има коренно различни комуникационни 
характеристики от тези на своите родители, да възприема информация и да общува по 
традиционен начин.  

Необходимостта да се анализира процеса на влияние на интернет върху юношите се 
засяга и от канадския професор по мениджмънт Д. Тапскот, който в книгата си „Израстнал 
дигитално” се опитва да разбере, опише и защити интернет поколението. Недоверието към 
дигиталното поколение, което според Тапскот включва родените между януари 1977 и 
декември 1997 година, се дължи на непознаването му и на страха от новото и различното. 
Според автора, осем основни характеристики определят поколението: искат свобода във 
всичко, което правят; персонализират всичко, с което боравят; искат прозрачност във всичко; 
корпоративният интегритет и отворените отношения са ключови при избора им на работно 
място; те искат работата, образованието и социалният живот да им носят удоволствие; това е 
поколение на сътрудничеството и взаимовръзките; поколение, което иска всичко да става 
бързо; това е поколение от новатори. Според Тапсок интернет поколението ежедневно плува 
в многоканална медийна среда. Отрасналите в дигиталната среда са способни в един и същи 
момент да общуват с приятели в социалните мрежи като Facebook, да гледат клипове или 
филми в Youtube, да търсят в Google помощ за училищните си домашни и да играят на 
интерактивна компютърна игра. Всичко това формира един нов тип интелигентност. 
Способността за визуализация и изпълняване на няколко разнородни задачи едновременно, 
рефлексите, периферното зрение, са значително по-добре развити у представителите на това 
поколение, в сравнение с предишните. Дигиталните млади не се затормозяват да запаметяват 
информация, тъй като тя е леснодостъпна и е толкова много, че дори и да искаха, нямаше да 
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могат да я запомнят. Четенето на художествена литература не е сред любимите им занимания 
и често го смятат за губене на време, интелигентността за тях е колективно свойство, а не 
качество на индивида, те изграждат нова форма на познание – „разпръснато познание”. 

Изследванията, както посочва Тапскот, показват, че интернет поколението вероятно 
чете не по-малко от предишните поколения, само че го прави онлайн и чете главно с цел 
намиране на определена информация. Всичко това оформя по определен начин младите 
мозъци – прави ги бързи в преработването на информация, способни за многоканално 
функциониране, но според критиците на това поколение и някои неврологични изследвания, 
едва ли ги прави по-креативни, иновативни или продуктивни (Tapscott, 2008).  

Докато за възрастните интернет е сравнително ново изобретение, за децата и юношите 
е част от техния реален свят, защото технологията е съществувала, когато те са се родили. За 
тях интернет е нещо просто и естествено като телефона или телевизора, но много по-
привлекателно, защото дава възможност да участват в това, което се случва във виртуалната 
среда. 

Виртуалната технология дава възможност да се диагностицират и някои поведенчески 
и емоционални проблеми при юношите. М. Ибара и колеги провеждат национално проучване 
в САЩ върху извадка от 1501 юноши на възраст от 10 до 17 години. Проучването е насочено 
към търсенето на връзка между депресивна симптоматика и предпочитанията към онлайн-
контактите, както и нежелано сексуално общуване и осъществен сексуален тормоз чрез 
интернет. Резултатите от проучването показват, че юношите със симптоми на депресия, 2,5 
пъти по-често използват интернет в училище, отколкото вкъщи. Според изследователите 
това вероятно се дължи на факта, че тези юноши избягват директните взаимодействия в 
училище, където възможностите за партниране с връстниците е по-голям. Вместо това те 
избират да прекарват времето си пред компютъра. Авторите правят изводите, че юношите с 
депресивна симптоматика избират онлайн контактите пред реалните взаимодействия с 
връстниците (Ybarra, Alexander, Mitchell, 2005).  

Направените анализи ни дават възможност да обобщим, че интернет се явява 
алтернативна среда за изява на съвременните юноши, която присъства в живота им 
недвусмислено и в широки мащаби. „Интернет поколението” се възползва от всички 
предимства за търсене на информация, общуване, развлечения и отмора, които виртуалната 
среда предлага. На индивидуално-личностно равнище предимствата на виртуалната среда са 
свързани с възможностите да се провокират реални преживявания и чувства, без да е 
необходимо телесно присъствие. В същото време тези предимства могат да бъдат отчетени и 
като основни недостатъци.  

При определени обстоятелства е възможно формирането на интернет зависимо 
поведение още в периода на юношеството. За това подпомагат съчетаването на 
неблагоприятни житейски сценарии, водещи до изолация и липса на пълноценно реално 
общуване, личностни качества като неувереност, нерешителност, неумение да се отстояват 
позициите и да се преследват набелязаните цели, ниска самооценка и др. Една от основните 
характеристики на интернет зависимото поведение е все по-увеличаващото се време на 
пребиваване във виртуалната среда и доминирането на виртуалния живот над реалния. 
Двигателните, зрителните и емоционалните проблеми са само една част от следствията, 
които могат да бъдат породени от дългото стоене пред компютъра или пред дигиталните 
устройства, които осигуряват включването в мрежата.  

Това, което се наблюдава като тендеция в начина на живот на съвременните юноши е 
все по-увеличаващото се време на пребиваване във виртуалната среда. Възможно е част от 
привлекателността на интернет да се дължи на релаксиращите влияния, които виртуалната 
среда оказва върху потребителите, независимо от характера на използваните интернет 
услуги. 
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ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  
В емпиричното изследване си поставяме за цел да анализираме връзките между 

времето на пребиваване в интернет и проявите на личностната тревожност в юношеска 
възраст. Изследваната извадка се състои от 339 юноши на възраст между 13 и 17 години от 
различни градове на страната.  

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД 
За изследване на личностната тревожност е приложена „Ревизираната детска скала за 

проявена тревожност” („Revised Children`s Manifest Anxiety Scale”), създадена от С. Рейнолдс 
и Б. Ричмънд (Reynolds, Richmond, 1978), адаптирана за български условия от П. Калчев 
(Калчев, 2006).  

Скалата на С. Рейнолдс и Б. Ричмънд е създадена върху основата на детска версия на 
въпросника на Д. Тейлър за възрастни (Калчев, 2006, с.15). От своя страна, скалата на Д. 
Тейлър е създадена през 1953г. като личностен въпросник за измерване на тревожността 
(Taylor, 1953), който е разработен на базата на айтеми от Многофазния личностен въпросник 
Минесота (MMPI). Първият български вариант на въпросника на Тейлър се конструира през 
1980г. от Д. Щетински и И. Паспаланов (Щетински, Паспаланов, 1980). Описвайки 
динамиката в симптомокомплекса на тревожността, авторите обръщат внимание, че 
тревожността може да се интерпретира като състояние и като характеристика, (черта) на 
личността. Въпросникът на Д. Тейлър измерва характеристиките на личностната тревожност, 
разбирана като нагласа към тревожно асимилиране на определени социални ситуации и 
въздействия, което дава възможност за операционализиране на понятието „тревожност”, като 
латентна психологична променлива, която не е свързана с някакъв специфичен акт или 
определена реакция на индивида (Щетински, Паспаланов, 1980, с.239-243).  

Българският вариант на скалата RCMAS е адаптиран от П. Калчев и се състои се от 27 
твърдения (айтеми). Скалата е дихотомна и в зависимост от съгласието или несъгласието на 
изследваното лице се посочва отговор „Да” или „Не”. Изведени са интервали за дефиниране 
на пет равнища на тревожност, съобразно броя на положителните отговори.  

В скалата RCMAS се обособяват и четири отделни субскали, измерващи специфични 
фактори на тревожността: „Безпокойства”, „Социални притеснения”, „Физиологични 
реакции” и „Нервност (напрегнатост)”. Скалата съдържа и фактор „Лъжа”, като при избора 
на айтемите от този фактор изследваните лица си приписват социално одобрявани 
характеристики.  

Времето на пребиваване в интернет се изследва чрез пет равнища: „Рядко”; „Един-два 
пъти седмично”; „Почти всеки ден по един-два часа”; „Повече от два часа на ден”; „Повече 
от пет часа на ден”. 

Проверка на нулевите хипотези за отсъствието на зависимости се осъществява чрез 
изчисляване на стойностите на χ2 статистиката и на F-критерия на Фишер-Снедекор, при 
равнища на значимост р<0,05. 

Приложени са методите кростабулационен анализ и дисперсионен анализ (АNOVA). 

РЕЗУЛТАТИ 
В статията представяме резултатите, при които се установява статистически значима 

връзка между фактора „Време на пребиваване в интернет” и зависимите променливи: „Общ 
бал” по скалата RCMAS; „Бал” по субскала „Социални притеснения”; „Бал” по субскала 
„Нервност (напрегнатост); „Бал” по субскала „Лъжа”. 
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Употребата на „Ревизираната детска скала за проявена тревожност” повече от 
двадесет години доказва нейната полезност за практиката инструмент, който в рамките на 
10-15 минути, в условията на групово изследване дава възможност за ефективно оценяване 
на тревожността в широк възрастов диапазон. Извадката от 339 юноши, включени в нашето 
изследване е достатъчна, за да бъде повторно проверена надеждността на българския вариант 
на скалата. Установената стойност на коефициента алфа на Кронбах – 0,797 е близка до 
стойностите, получени при адаптацията на българския вариант на „Ревизираната детска 
скала за проявена тревожност (RCMAS) за двете възрастови групи, в които попадат 
изследваните лица (Виж Калчев, 2006, с.52).  

В съответствие с приетите норми при стандартизирането на скалата (Калчев, 2006, 
с.234) се различават пет равнища на тревожност. Наблюдава се следното разпределение на 
данните за всички 339 изследвани лица: 

1. Много ниско равнище на тревожност демонстрират 32 изследвани лица, които 
представляват 9,4% от цялата извадка. 

2. Ниско равнище на тревожност демонстрират 64 изследвани лица, които 
представляват 18,8% от цялата извадка. 

3. Средно равнище на тревожност демонстрират 126 изследвани лица, представляващи 
37,1% от цялата извадка. 

4. Високо равнище на тревожност демонстрират 64 изследвани лица, които 
представляват 18,8% от цялата извадка. 

5. Много високо равнище на тревожност демонстрират 53 изследвани лица, 
представляващи 15,6% от извадката.  

Фигура №1 представя разпределението на данните за общия бал по скалата RCMAS. 

 
Фигура №1: Хистограма, представяща разпределението на данните за общия бал по „Ревизираната 

детска скала за проявена тревожност” (RCMAS). 
Среден бал = 10,569322; Медиана = 10,000000; 

Долен квартил = 7,000000; Горен квартил = 14,000000; 

Станд. отклонение.= 5,169643; Асиметрия = 0,711297; 

Ексцес = 1,295437; 

 Histogram: ObshtBal: Общ бал
K-S d=,10010, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Средният бал за всички изследвани лица е 10,56. Тестът за нормалност на 
разпределението показва, че разпределението на суровия бал се отклонява от нормалното. 
Хистограмата е скосена отляво, което се потвърждава от високата положителна стойност на 
коефициента на асиметрия – 0,71. Това означава, че изследваните лица са склонни да избират 
по-ниските стойности, когато са се самооценявали по отделните твърдения.  

Натрупване към по-ниските равнища на скалата е констатирано и в изследователската 
процедура при стандартизацията на методиката. Според представената от автора 
интерпретация, скалата не разграничава много добре хората с ниски и много ниски равнища 
на тревожност (Калчев, 2006, с.212). Считаме, че тази констатация не е от съществено 
значение за реализацията на изследователската цел. 

Установи се наличието на статистически значима зависимост между времето на 
пребиваване в интернет и равнищата на общ бал по скалата за тревожност „RCMAS” 
(χ2=30,454; р<0,05). Таблица № 1 представя количественото разпределение на данните.  

Таблица № 1: Разпределение на данните  
за времето на пребиваване в интернет в зависимост от равнищата на тревожност. 

 
Установява се, че най-голям е броят на лицата, които демонстрират средни, високи и 

много високи равнища на личностна тревожност и пребивават в интернет повече от пет часа 
на ден. Фигура №2 визуализира констатираната зависимост.  
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1) Колко често използвате интернет?
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Равнища на личностна тревожност 

Фигура № 2: Визуално представяне на данните за времето на пребиваване в интернет в зависимост 
от равнищата на личностна тревожност. 

Резултатите могат да се тълкуват като илюстрация, че субективно неприятните 
преживявания, характерни за тревожните личности провокират стремежа да се преживяват 
по-продължително време в рамките на деня релаксиращите въздействия на виртуалната 
среда. Ч. Спилбъргър (Spielberger, 1972 V.1) определя личностната черта тревожност като 
отразяваща относително устойчивите индивидуални различия в честотата и интензивността 
на тревожните състояния. Тя съществува в латентен вид като тенденциа (диспозиция) широк 
кръг от ситуации да се възприемат като потенциално заплашителни и да се реагира на тях 
със състояния на тревожност.  

Според констатираните данни за положителните отговори по отделните айтеми от 
„Ревизираната детска скала за проявена тревожност”, притесненията относно бъдещето, 
неблагоприятните отношения с родителите, страховете, свързани с възможни негативни 
събития, обидите и враждебното отношение от страна на другите се явяват често срещан 
източник на тревожни преживявания в периода на юношеството. 

Отчита се статистически значима зависимост между фактора „Време на пребиваване в 
интернет” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Социални притеснения” (F=3,3557; 
р=0,010358). Данните са представени на Фигура №3. 
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Време на пребиваване в интернет 

Фигура № 3: Графично представяне на данните от констатираната зависимост между фактора 
„Време на пребиваване в интернет” и променливата „Бал” по субскала „Социални притеснения”. 

Установява се, че с най-висок бал по субскала „Социални притеснения” са 
изследваните лица, които пребивават в интернет един-два пъти седмично. Рядкото 
пребиваване във виртуалната среда е индикация, че причините за този висок бал по 
субскалата по-скоро се дължат на събития и преживявания в реална среда, а не в интернет. В 
контекста на съвременния начин на живот, източник на социалните притеснения при тази 
група изследвани лица може да се явява невъзможността за достъп до компютър и интернет. 
И в шестте включени във фактора айтеми присъства негативно социално сравнение или 
очаквания, които могат да се интерпретират по отношение на компетентностите за работа с 
компютър или липсата на достъп до социалните мрежи на интернет. 

Високи стойности по субскалата „Социални притеснения” демонстрират изследваните 
лица, които пребивават най-продължително време в интернет. Данните могат да се 
интерпретират в контекста на факта, че увеличените възможности за общуване чрез интернет 
носят със себе си и негативите на това общуване. В случая тези негативи е възможно да се 
изявят по посока на социалните сравнения с другите, които се извършват по един бърз и 
безпрепятствен начин чрез социалните мрежи на интернет. 

Най-ниски стойности по субскала „Социални притеснения” демонстрират 
изследваните лица, които пребивават в интернет от два до пет и повече часа на ден. 

Разнообразието в характера на данните показва, че виртуалната среда е източник на 
автентични, различни по характер преживявания, свързани с междуличностното общуване. 

Отчита се статистически значима зависимост между фактора „Време на пребиваване в 
интернет” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Нервност (напрегнатост)” (F=7,4944; 
р=0,00001). Фигура №4 илюстрира вида на констатираната зависимост. 
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Време на пребиваване в интернет 

Фигура № 4: Графично представяне на данните, свързани с констатираната зависимост между 
фактора „Време на пребиваване в интернет” и променливата „Бал” по субскала „Нервност 

(напрегнатост)”. 

Фигура №4 разкрива разнообразието в характера на данните. Най-нисък бал по 
субскала „Нервност (напрегнатост)” демонстрират юношите, които рядко използват 
интернет. Установява се, че с най-висок бал по субскалата са изследваните лица, които 
пребивават в интернет повече от пет часа на ден. Вероятно преживяваното нервно 
напрежение провокира стремежа да се релаксира във виртуалната среда.  

Факторът „Нервност (напрегнатост)” е идентифициран само в българската версия 
на скалата за тревожност – RCMAS (Калчев, 2006, с.38). При айтемния анализ се 
установи, че най-голям брой положителни отговори, индикатори за проявите на 
тревожност получават айтемите от субскала „Нервност (напрегнатост)”. Тъй като на 
практика е невъзможно да се проследи изцяло случващото се в интернет, релаксиращите 
влияния на виртуалната среда са твърде условни. Възможно е определени виртуални 
сценарии да подсилят негативните преживявания. В случая данните са информативни, че 
продължителното пребиваване в интернет може да се използва за популяризирането сред 
юношите на ефективни стратегии за справяне с фрустрацията и яростта, повишаване на 
способностите за концентрация и контрол над емоциите.  

Отчита се статистически значима зависимост между фактора „Време на пребиваване в 
интернет” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Лъжа” (F=4,0544; р=0,003187). 
Фигура №5 илюстрира вида на констатираната зависимост.  
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Current effect: F(4, 329)=7,4944, p=,00001

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Време на пребиваване в интернет 

Фигура №5: Графично представяне на данните, свързани с констатираната зависимост между 
фактора „Време на пребиваване в интернет” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Лъжа”. 

Най-висок бал по субскала „Лъжа” демонстрират изследваните лица, които рядко 
използват интернет. Увеличаването на времето на пребиваване във виртуалната среда е 
свързано с намаляване на бала по субскала „Лъжа”. Най-нисък бал по субскала „Лъжа” 
демонстрират лицата, които пребивават най-продължително време в интернет.  

Субскалата „Лъжа” е предназначена да идентифицира преднамереното „изкривяване” 
(„фалшифициране”) на данните по посока на социално желаното поведение. Преднамерените 
опити за позитивно себепредставяне са в ситуации, които провокират подобен тип поведение 
- например публичен характер на оценката, конкурсни условия и др. (Калчев, 2006, с.165-
169). Виртуалната среда може да се разглежда като по-слабо провокираща подобен тип 
поведение, тъй като осъществяваните виртуални контакти нямат приоритетно значение в 
живота на юношите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• -Установи се наличието на зависимост между времето на пребиваване в интернет и 
личностната тревожност при юношите. 

• -Установи се наличието на зависимост между фактора „Време на пребиваване в 
интернет” и променливите: „Бал” по субскала „Социални притеснения”, „Бал” по 
субскала „Нервност (напрегнатост)”, „Бал” по субскала „Лъжа”.  

• - Най-висок бал по субскала „Нервност” демонстрират юношите, които са в 
интернет повече от пет часа на ден. 

• -Установи се зависимост между времето в интернет и склонността на изследваните 
лица да се представят в благоприятна светлина. Най-висок бал по субскала „Лъжа” 
демонстрират лицата, които използват епизодично интернет. 
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Current effect: F(4, 329)=4,0544, p=,00319

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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ПРИЛОЖИМОСТ НА КЛАСИЧЕСКАТА ТЕСТОВА ТЕОРИЯ  
И ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОР НА ТЕСТОВ ВЪПРОС: ПРЕГЛЕД  

НА ЛИТЕРАТУРАТА ПО ВЪПРОСА 

Любомир Джалев1 
Резюме 

Целта на този литературен обзор е да се представят по-важните изследвания върху приложимостта на 
Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос, главно върху съответствието 
между основните допускания за нормалност на разпределенията на латентните променливи, едномерност на 
латентното пространство и локална независимост на отговорите, и профила на данните, получени при 
скалиране на когнитивни способности (постижения), както и върху някои други характеристики на двете 
теории. 

Обзорът е част от едно по-широко изследване, проведено в контекста на засиления интерес към 
теоретичните и приложните аспекти на психологическите измервания в поведенческите и социалните науки. 
То е фокусирано върху доминиращите психометрични теории, които имат две важни характеристики: (а) 
моделите, разработени в техните рамки, са модели на данни и (б) те са функционално еквивалентни, но 
независими, алтернативни системи за измерване. Тези особености предполагат необходимостта от 
проучване на приложимостта на теоретичните тестови модели не само от общометодологически интерес, 
но и при всяко конкретно изследване. 

За съжаление, проучванията по този въпрос са твърде малко и, доколкото ми е известно, няма нито едно, в 
което тази проблематика да е обхваната в нейната пълнота и дълбочина. По-голяма част от резултатите, 
предимно от проучвания на IRT, са страничен продукт в значително по-обширната специализирана 
литература, посветена на параметричните статистики и на тяхната устойчивост. Приложението на 
тестовите теории в много области извън измерванията на постижения поставя различни, но не по-малко 
интересни въпроси. Поради това в обзора са представени и някои изследвания на приложимостта на тези 
теории извън заявената предметна област. Като цяло, резултатите от изследванията върху 
приложимостта на тестовите модели, както и от онези с други изследователски задачи, но с използване на 
един или друг тестов модел, показват по-скоро отсъствие на условията за тяхната приложимост. 

APPLICABILITY OF CLASSICAL TEST THEORY AND ITEM RESPONSE 
THEORY: А LITERATURE REVIEW 

Liubomir Djalev2 
Summary 

The aim of this literature review is to present the most important studies on the applicability of Classical test theory and 
Item response theory, mainly on the correspondence between basic assumptions of normality of the distributions of the 
latent variables, unidimensionality of the latent space and local independence of the responses, and the profile ot data, 
obtained by scaling the cognitive abilities (achievements), as well as certain other characteristics of the two theories. 

This review is a part of a broader study, conducted in the context of increased interest in theoretical and applied 
aspects of psychological measurement in the behavioural and social sciences. It is focused on the dominant 
psychometric theories, which have two important characteristics: (a) the modes, developed in their rfameworks, are 
models of data and (b) they are functionally equivalent, but independent, alternative measurement systems. These 
features requred the necessity of examination of the applicability of theoretical test models not only for general 
methodological interests, but in each particular research. 

Unfortunately, the studies on this subject are too few and as far as I know, there is not one in which it is covered in its 
fullness and depth. Most of the results, primarily from studies of IRT, are a by-product in a significantly extensive 
literature dedicated to the parametric statistics and their robustness. Application of test theories in many areas outside 
measurements of achievement places different, but no less interesting questions. Therefore, in this review are presented 
some research on the applicability of these theories beyond the stated subject area. Overall , the results of research on 
the applicability of the test models, and of those with other research questions , but using one or another test model, 
showed rather the absence of conditions for their applicability. 

1 Нов български университет, София 
2 New Bulgarian University, Sofia 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Представеният литературен обзор е част от едно по-широко изследване, проведено в 

контекста на засиления интерес към теоретичните и приложните аспекти на 
психологическите измервания в поведенческите, социалните и хуманитарните науки и, през 
последните 15 години - в медицинските науки. То е фокусирано върху проблемите на 
приложимостта на две психометрични теории, които, без съмнение, заемат господстваща 
позиция: Класическата тестова теория (Classical test theory, CTT) и Теорията за отговор на 
тестов въпрос (Item response theory, IRT). Теориите притежават две важни характеристики, от 
които произтичат основните насоки в това изследване: (а) моделите, разработени в техните 
рамки, са модели на данни и (б) тези теории са функционално еквивалентни, но независими, 
алтернативни системи за измерване и тяхното приложение за решаване на една или друга 
научна или приложна задача е въпрос на избор от страна на изследователя. 

Основно поле на приложение на двете психометрични теории са инструментите за 
оценка на когнитивни способности, какъвто е Тестът по общообразователна подготовка 
(ТОП). Това е първата мащабна и практически непроменена тестова програма за 
психологически измервания в нашата образователна система, която стои в основата на 
приемните процедури в Нов български университет от 1996 година насам. Поради 
особеностите на кандидатстудентската кампания в НБУ, по време на която се провеждат 
няколко изпитни сесии с няколко десетки изпитни варианта на теста, в продължение на 
времето е натрупана огромна база от емпирични данни. Методологията за конструиране и 
прилагане на теста, както и за обработване и интерпретация на получените резултати, досега 
е изцяло в парадигмата на Класическата тестова теория. Това обстоятелство повдига два 
важни въпроса: (а) оправдано ли е прилагането на тази теоретична рамка и (б) допустимо ли 
е преминаването към модерната Теория за отговор на тестов въпрос. 

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА 
Преди да представя аргументи в полза на необходимостта от изследване на 

приложимостта, е необходимо да разгледаме съдържанието на понятията „(тестова) теория” 
и „(тестов) модел” и свързаното с тях понятие „приложимост”. Теорията представлява обща, 
абстрактна концептуална рамка на определен сегмент от наблюдаваната реалност. Тестовите 
теории включват понятия от по-високо равнище като наблюдавани и латентни променливи, 
наблюдаван и действителен бал, характеристична крива на въпроса и др., както и 
отношенията (връзките) между тези понятия. Поради обобщения характер на понятията и 
връзките между тях, една (тестова) теория не следва да се оценява от гледна точка на нейната 
полезност или приложимост (Hambleton & Jones, 1993). 

Моделът представлява конкретизация на дадена теория, със специфични определения на 
теоретичните понятия и техните връзки, предназначен за моделиране на отделни феномени, 
които са част от полето на съответната теория. Тестовите модели се изграждат в рамките на 
определена тестова теория и описват по-конкретно, точно и детайлно понятията и връзките 
между тях, обикновено под формата на математически изрази. Моделите включват и определен 
набор от допускания относно съдържанието и/ или характера на понятията и връзките между 
тях, които могат да се разглеждат като условия за приложението на съответния модел. Поради 
това един теоретичен модел следва да бъде проверяван от гледна точка на неговото съответствие 
с реалните феномени, към които ще бъде приложен. При оценяването с тестове оценката на 
годността на съответния модел следва да се прави върху конкретна съвкупност от тестови данни, 
с добре обмислена система от емпирични методи (ibid.) Тестовите теории и съпътстващите ги 
модели са от изключителна важност за практиката на психологическите измервания, защото 
предлагат рамка за третирането на редица важни проблеми като грешката на измерване, типа на 
връзката между латентните черти и айтемите и редица други проблеми, позволяващи 
конструирането на тестове с предварително зададени, желани характеристики. 
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Психометричните тестови модели могат да бъдат класифицирани като „модели на 
данни” (Suppes, 1962; Frigg & Hartmann, 2006). Описвайки този клас модели, П. Съпес визира 
суровите данни, които се получават като непосредствен резултат от проведените 
(емпирични) наблюдения. Тук реалните данни се представят в един непълен, но добре 
подреден, организиран и в известна степен идеализиран вид (Hambleton & Jones, 1993; Frigg 
& Hartmann, 2006). Нещо повече, „…моделите винаги предлагат непълна репрезентация на 
тестовите данни, за които са предназначени; по този начин, с достатъчно количество тестови 
данни, те могат […] да изглеждат непригодни” (Hambleton & Jones, 1993, стр. 254). Подходът 
при изграждането на тестови модели е базиран на принципа на съответствието им с данните, 
а не върху издигането и проверката (отхвърлянето) на хипотези при установяване на липса 
на такова съответствие. Този подход е формулиран по изразителен начин от френския 
статистик Жан-Пол Бензекри като „втори принцип” при разработването на модели: 
„Моделът трябва да съответства на данните, а не обратно” (Greenacre, 1984, стр. 10). 

Поради тези особености един от фундаменталните въпроси при прилагането на 
моделите на данни е за връзката, за съответствието (model-data fit) между даден модел 
(съобразно неговите допускания), и емпиричните данни. В този смисъл един теоретичен 
модел (в частност моделите на CTT и IRT), следва да се разглежда като приложим, ако са 
налице съответствия между допусканията на този модел и съответните характеристика на 
емпиричните данни. Р. Хамбълтън и Р. Джоунс, разглеждайки този проблем във връзка с 
несъвършенствата на тестовите модели, отбелязват, че „правилният” въпрос е не дали един 
модел е правилен сам по себе си, а „…дали даден модел съответства на данните достатъчно 
добре, за да бъде полезен при провеждането на измервателния процес” (Hambleton & Jones, 
1993, стр. 254). Всеки модел има конкретна област на приложимост – онзи фрагмент от 
действителността, който моделът описва и спрямо който той е валиден. При моделите на 
CTT и IRT областта на приложимост следва да се разглежда като съвкупността от латентните 
и манифестирани психологически променливи, както и връзките между тях. 

CTT и IRT могат да бъдат разглеждани като функционално еквивалентни системи за 
измерване. Техните модели имат една и съща област на приложимост, стъпват на една и 
съща емпирична база от данни и са предназначени за постигане на една и съща цел - 
скалиране на латентни черти. При успоредното им прилагане на всеки индивид могат да 
бъдат приписани две различаващи се, но функционално еквивалентни числови стойности, 
отразяващи равнището на съответната черта. Р. Амарнани резюмира тези особености в 
заглавието на една своя статия по следния начин: ”две теории, една тета” (Amarnani, 2009). 
Същевременно CTT и IRT са независими, алтернативни и в този смисъл конкуриращи се 
теории, всяка от които предлага собствен набор от концептуални подходи, методи и техники 
за постигане на тази цел. За да бъде направен обоснован избор на модел, е необходимо да се 
изследва съответствието между неговите допускания и събраните емпиричните данни. 

Необходимостта от търсене на такива съответствия се подчертава от много 
специалисти в областта на психологическите измервания (Lord, 1980; Crocker & Algina, 1986; 
Hambleton et al., 1991; Fan, 1998; Weiner et al., 2003). Загрижеността на авторите е свързана 
преди всичко с „твърдите”, нееластични модели на IRT, които имат огромен потенциал за 
решаване на различни изследователски и приложни задачи. Техните предимства обаче могат 
да бъдат постигнати само тогава, когато „…съответствието между модела и тестовите данни 
е задоволително” (Hambleton et al., 1991, стр. 53). 

Тестовите модели, особено тези в рамките на IRT, са предмет на стотици публикации 
в психометричната литература. Авторите се фокусират или към техните теоретични аспекти, 
или представят приложенията им в най-различни емпирични контексти. Същевременно в 
голяма част от публикациите съответствието между избрания модел и емпиричните данни, 
както и последиците от евентуалните несъответствия, не са проучени адекватно или изобщо 
не са обект на внимание. К. Фан справедливо отбелязва странното „емпирично безмълвие” в 
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тази насока (Fan, 1998, стр. 359). Ъ. Уайнър също обръща внимание, че много автори на 
статии, публикувани в реферирани списания, “…пренебрегват детайлното изследване на 
данните. Това води до лошокачествени ментални модели на феномените и предполага 
задължителна оценка на това дали данните се съгласуват с допусканията на параметричните 
тестове” (Weiner et al., 2003, стр. 36). Като цяло сведенията за приложимостта за един или 
друг тестов модел са повече от оскъдни и поради това са необходими интензивни 
изследвания в тази насока (Kingston et al., 1985; Hambleton & Jones, 1993; Fan, 1998; Leeson & 
Fletcher, 2003; Bechger, Maris, Verstralen & Beguin, 2003; Hernandez, 2009). 

В най-общ план психометричната общност е обединена около разбирането за 
безспорното превъзходство на IRT над CTT във всички аспекти на психологическите 
измервания (Hulin, Drasgow & Parsons, 1983; Hambleton & Swaminathan, 1985; Hambleton et 
al., 1991; Embretson & Reise, 2000; Baker, 2001). Поради несъмнените предимства на IRT, 
отбелязва К. Фан, би следвало да се очакват „значителни разлики между базираните на IRT и 
CTT статистики на въпросите и индивидите” (Fan, 1998, стр. 358). Авторите отбелязват 
недостатъчно добре проучените взаимоотношения между теоретичните конструкти в двете 
психометрични рамки, очаквайки в най-общ план определена монотонна връзка между 
съответните статистики (Lord, 1980; Crocker & Algina, 1986). Друг аспект на взаимовръзките 
между CTT и IRT е проблемът за инвариантността на тестовите и личностовите статистики 
по отношение на извадките, в които са получени. Инвариантността се разглежда като едно от 
най-съществените предимства на IRT, което я отдалечава от CTT и същевременно доближава 
измерването в нейните рамки до физичните измервания. Тук възниква въпросът доколко 
инвариантно е действителното „поведение“ на статистиките, получени в двете теоретични 
рамки. Без съмнение, двете теории имат своите силни страни и ограничения, поради което 
всеки изследовател, който провежда психологически измервания, следва да заяви своето 
предпочитание и да работи в едната или в другата теоретична рамка. Разбира се, в този избор 
той не е напълно свободен: решението трябва да бъде взето не “чрез основания a priori”, а 
въз основа на емпирични доказателства за приложимостта на избрания модел върху 
конкретната база от емпирични данни (Lord, 1980, стр. 14; Hambleton & Jones, 1993). 

3. ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ 
Конкретните задачи, които си поставям с този обзор, е да представя състоянието на 

изследванията върху приложимостта на CTT и IRT, главно върху съответствието между 
основните допускания на по-голяма част от моделите за нормалност на разпределенията на 
латентните променливи, за едномерност на латентното пространство, за локална 
независимост на отговорите и инвариантност на статистиките на въпросите, и профила на 
данните в областта на скалирането на когнитивни способности (постижения). Доколкото ми 
е известно, няма нито едно, в което тази проблематика да е обхвана в нейната пълнота и 
дълбочина. Може да се каже, че по-голяма част от резултатите, които се отнасят предимно до 
IRT, са страничен продукт в значително по-обширната специализирана литература, 
посветена на параметричните статистики и на тяхната устойчивост. В допълнение, 
приложението на тестовите теории в много области извън оценяването на постижения 
поставя различни от поставените, но не по-малко интересни въпроси. Поради това в обзора 
са представени и някои изследвания на приложимостта на тези теории извън заявената 
предметна област. 

Скромният обем на изследванията на приложимостта, особено с реални данни, се 
подчертава от редица изследователи. В едно от най-често цитираните сравнителни 
изследвания на двете теории, К. Фан няколкократно подчертава „липсата на емпирично 
знание” за поведението на различни статистики, базирани на двете теории (Fan, 1998, стр. 
357). Краткото литературно проучване, направено от автора, показва, че към онзи момент е 
направено само едно такова сравнително изследване между CTT и един от моделите на IRT, 
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и то върху ограничен емпиричен материал. Част от емпиричните изследвания са посветени 
на потенциала на двата метода за създаване на еквивалентни тестове, като резултатите са 
твърде пъстри и нееднозначни. Недостатъчни и несистемни са изследванията, които третират 
въпросите за инвариантността на различните статистики в рамките на двете теории. 
Резултатите от тези анализи сочат по-скоро липса на инвариантност както при CTT, така и 
при IRT. Изразявайки учудването си от оскъдния брой на емпиричните изследвания по тези 
въпроси, К. Фан вижда причината в това, че „…превъзходството на IRT над CTT […] се 
възприема като даденост от психометричното общество”, поради което то не намира за 
необходимо да провежда внимателни проучвания (Fan, 1998, стр. 360). 

Един от важните въпроси в тази област е за формата на разпределенията на 
психологическите променливи. Въпреки повсеместното използване на нормалната Гаусова 
крива за тяхното моделиране, емпиричните изследвания на такива разпределения, получени в 
областта на поведенческите и социалните науки, както и в образователните измервания, са 
сравнително малко. Т. Мичери говори за „потресаваща липса на такива данни от тестове за 
постижения и психометрични измервания” (Micceri, 1989, стр. 156). Както беше отбелязано, 
по-интензивни са изследванията на устойчивостта (нечувствителността) на някои 
параметрични статистики при нарушаване на техните основни допускания, включително и за 
нормалност на изходните разпределения, но те рядко са свързани конкретно с двете 
психометрични теории. Въпреки че редица автори апелират към необходимостта от проверка 
на допускането за нормалност при всяко конкретно изследване (Lord, 1980; Kingston et al.; 
1985; Crocker & Algina, 1986; Breckler, 1990; Hambleton et al., 1991; Fan, 1998; Weiner et al., 
2003; Leeson & Fletcher, 2003; Kline, 2005; Hernandez, 2009), то е сравнително рядко 
съблюдавано. В свое обширно изследване на приложението на структурното моделиране в 
психологията, С. Бреклер прави преглед на 72 статии в областта на личностовата и 
социалната психология, публикувани в 4 авторитетни американски психологически списания 
през 10-годишен (1977 – 1987) период. Анализирайки нарушенията на допускането за 
многомерна нормалност на разпределенията, авторът установява, че едва в 14 (19%) от 
статиите това изискване е посочено, и само в 7 (10%) от тях е обсъдено дали то е 
удовлетворено (Breckler, 1990). В останалите над 70% от публикациите авторите избягват 
този въпрос, най-често приемайки a priori изследваните променливи за нормално 
разпределени. Друг литературен преглед на статиите в 17 списания, направен от Х. Кеселман 
и сътрудници, показва, че авторите рядко верифицират статистическите допускания и 
използват модели, които не са устойчиви срещу нарушенията на тези допускания (Keselman 
et al., 1998, по Weiner et al., 2003). 

Дефицитът на изследвания върху нормалността на променливите би могъл да се дължи 
на две основни причини: (1) липсата на достатъчно емпирични данни или на достъп до такива 
данни (Micceri, 1989) и (2) убедеността в универсалния характер на нормалната крива. 

В много от публикациите се обръща внимание не само на малкия обем на 
изследванията върху справедливостта на това допускане, но и на това, че по-голяма част от 
тях са върху симулирани данни, основаващи се или на асимптотичната теория на 
екстремумите, или на изследвания на определени математически функции по метода Monte 
Сarlo. Малко са изследователите, които, по думите на Т. Мичери „се осмеляват” да работят с 
данни от емпирични изследвания (ibid., стр. 158). Проблемът според него е в това, че 
характеристиките на математическите функции „се срещат рядко в реалните разпределения” 
(ibid., стр. 163-164). Симулираните изследвания, твърди авторът, „могат и да не представят 
реалните данни в каквато и да е разумна степен” (ibid., стр. 11). Проблемът, който поставя Т. 
Мичери, е по същество за външната валидност на такива изследвания, т. е. до каква степен 
изводите, направени въз основа на „изкуствени” данни, могат да се генерализират и най-вече 
да се пренесат и върху реалните данни. Авторът е на мнение, че някои оптимистични 
резултати от такива изследвания следва да се приемат със скептицизъм поради това, че 
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симулираните данни имат характеристики, различни от тези на реалните данни; 
параметричните статистики проявяват различни свойства при двата типа условия и, накрая, 
различни са и причините за проявите на тяхната (не)устойчивост. 

Втората причина за този дефицит се корени в схващането, че нормалната крива е 
широко разпространена и че тя апроксимира добре разпределенията на много естествени 
феномени, включително и на психологическите променливи. Идеята за „универсалната 
нормалност” е лансирана във влиятелните разработки на Р. Фишер (напр. Fisher, 1925) 
(Впрочем, самият Р. Фишер не твърди подобно нещо; идеята по-скоро му е приписана от 
неговите тълкуватели). Това схващане намира израз в често срещаните в публикациите 
формулировки, че в типичния (или в конкретния) случай има основания да се предполага, че 
съответната величина се подчинява на нормално разпределение или поне не се отклонява 
съществено от него. Един краен, афористичен израз на това схващане е твърдението на Дж. 
Глас и К. Хопкинс: „Щастливо стечение на обстоятелствата е, че измерванията на много 
променливи във всички дисциплини имат разпределения, които са добра апроксимация на 
нормалното разпределение. Казано по друг начин, „Бог обича нормалната крива!” (Hopkins & 
Glass, 1978, стр. 95).  

Макар и не с толкова висока чуваемост, има привърженици на противоположното 
становище, които поставят под съмнение възгледите за широкото разпространение на 
нормалното разпределение в реалните феномени. „Може ли да бъде прието допускането за 
универсална нормалност?” пита риторично Е. Леман по повод идеите на Р. Фишер, 
обосновавайки съмнението си с тяхната ограничена, несигурна емпирична база (наблюдения 
върху селскостопански култури) (Lehmann, 2008, стр. 117). Дж. Нунали споделя: „Строго 
погледнато, тестовите балове са много рядко нормално разпределени” (Nunnally, 1978, стр. 
160). Авторът аргументира твърдението си с високата корелация между айтемите, която по 
необходимост трябва да присъства в един психологически инструмент и която води до 
разпределения с ексцес, по-нисък от нормалния. Р. Гиъри разглежда парадигмата, установена 
от Р. Фишер като „предразсъдък в полза на нормалността”. Според автора нормалното 
разпределение е особен случай, една от многото форми на разпределения, но не и 
универсална характеристика на променливите. Съвсем не на шега той настоява на всички 
съществуващи учебници по статистика, както и на бъдещите издания, да бъде изписано 
следното предупреждение: „Нормалността е мит; никога не е имало и няма да има нормално 
разпределение.” (Geary, 1947, стр. 241). В съвременната специализирана литература се 
забелязва тенденция на нарастващо недоверие към нормалното разпределение, която, обаче, 
„заобикаля” психолозите и психометриците (Micceri, 1989, стр. 156). 

Отражението, което нарушенията на допускането за нормалност имат върху 
надеждността и валидността на получените резултати, не е достатъчно изяснено и поради 
това направените заключения са доста разнопосочни. Според някои изследователи 
параметричните статистики са сравнително устойчиви на грешки от I и II род при леки 
опашки на разпределенията и слаба асиметричност. При по-силно изразена асиметричност t-
тестът за независими извадки (с приблизително еднакъв обем) и F могат да бъдат устойчиви 
само срещу грешки от I род (Hsu & Feldt, 1969; Wilcox & Charlin, 1986; Micceri, 1989). Дж. 
Брадли обаче посочва, че едноизвадковият t, както и ANOVA със случайни ефекти могат да 
бъдат неустойчиви срещу грешки от I род при големи извадки и при разпределения, 
отклоняващи се от нормалното (Bradley, 1980). Т. Мичери обобщава, че изследванията върху 
устойчивостта на параметричните статистики, направени през последните години, показват 
податливостта (от умерена до абсолютна) на нарушения на изискванията за нормалност дори 
на най-популярните сред тях (Micceri, 1989). Резултатите на други изследователи говорят за 
неустойчивостта на средната стойност и стандартното отклонение (Andrews et al., 1972; Hill 
& Dixon, 1982). Има данни, че отклоненията на разпределенията от нормалността в посока 
към асиметричност водят до съществено намаляване на надеждността на резултатите, 
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особено при тестовете, ориентирани към норма (Brown, 1996). Според други литературни 
данни нарушенията на нормалността при факторния анализ водят до подценяване на 
факторните тегла и надценяване на броя на латентните фактори (Embretson & Reise, 2000). 

Някои от авторите вземат решение „в полза” на удовлетвореността на едно или друго 
допускане в резултат на компромис, често при очевидно противоречие между изискванията 
на съответния модел и профила на реалните данни, или привеждат косвена аргументация. 
Така например в представената по-нататък статия на Р. Харви авторът обосновава решението 
си за едномерност на данните от теста O*NET, предназначен за измерване на абстрактни 
поведенчески характеристики на работното място, при наличието на свидетелства за тяхна 
многомерност, на предишни изследвания на Ф. Драсгоу и С. Парсънз (Drasgow & Parsons, 
1983), според които моделите на IRT са устойчиви дори и към значителни нарушения на 
техните изисквания, включително и към отклонения от стриктната едномерност (Harvey, 
2003). В друга статия Н. Кингстън и неговите колеги вземат две важни решения – за 
размерността на данните и за формата на характеристичната крива при теста GMAT, в 
противоречие или поне при липса на убедителни доказателства за съгласуваност със 
съответните допускания, въз основа на стабилността на тестовата скала при изравняването на 
тестовите балове, а също и чрез рефериране към друг подобен тест, в сравнение с който 
случаите на съгласуваност при GMAT са много повече (Kingston, Leary & Wightman, 1985). 

4. ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ДАННИ ОТ ТЕСТОВЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ 
Ще започна прегледа на публикациите по поставения проблем с две статии, в които се 

прави по-общ сравнителен анализ на особеностите, преимуществата и недостатъците на 
двете психометрични тестови теории. 

В своя теоретична публикация Р. Хамбълтън и Р. Джоунс представят обширен 
съпоставителен анализ на двете основни психометрични теории (Hambleton & Jones, 1993). 
Подчертавайки генерално предимствата на „новата” теория, която се развива интензивно 
през последните 50-60 години, те не пропускат да отбележат, че CTT също се развива и 
прилага успешно в множество тестови програми. Авторите характеризират моделите на CTT 
като „меки” поради обичайното съответствие между техните допускания и реалните тестови 
данни. Обратно, моделите на IRT са определени като „твърди” поради противоположната 
причина. Тестовите теории и съпътстващите ги модели са от изключителна важност за 
практиката на образователните и психологическите измервания, защото предлагат рамка за 
третиране на редица важни проблеми като грешката на измерване, типа на връзката между 
психичните черти (способности) и тестовите въпроси и редица други проблеми, позволяващи 
конструирането на тестове с предварително зададени и желани характеристики. 

Съпоставяйки двете теоретични рамки, авторите намират редица сходства, но и 
съществени различия между тях. Моделите на CTT са фокусирани върху тестовия бал, 
свързвайки тази статистика с действителния бал, докато IRT работи на по-ниско равнище, 
обвързвайки способността на индивида с отговорите му на всеки отделен тестов въпрос. 
Поради това в новата теория характеристиките на въпросите са разположени на същата 
скала, на която е представена и способността на индивидите. Авторите разглеждат 
фокусирането на IRT към тестовите въпроси като нейно очевидно предимство, даващо на 
изследователя изключителна гъвкавост при определяне на характеристиките на тестовите 
резултати на една или друга извадка или при конструирането на тестове, предназначени за 
дадена популация. Друга група принципни различия, даващи огромно теоретично 
предимство на IRT, са тези, че статистиките на въпросите и на теста като цяло са независими 
от извадката, въз основа на която са определени, а оценките на способностите – независими 
от използвания тест. При CTT съответните статистики са зависими от извадката, което 
намалява тяхната полезност, освен ако извадката не се доближава до популацията, за която е 
предназначен тестът. Действителният бал също е зависим от трудността на конкретния тест, 
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освен ако използваните тестове не са паралелни, което е трудно постижимо. В своя апарат 
IRT включва и характеристичните криви на въпросите и на теста, тестовата информационна 
функция и др., които представляват мощни средства за анализ на тестовите данни. 

Наред с безспорните си предимства, новата психометрична теория има и някои 
недостатъци. Като такива авторите отбелязват сложността на моделите и проблемите, 
свързани с оценката на различните параметри. Особено важен и все още нерешен е 
проблемът за приложимостта на нейните модели, особено що се отнася до размерността на 
тестовите данни. Това важи с особена сила за еднопараметричния модел, макар и да 
изглежда най-лесно приложим, поради ограниченията от неговите допускания. 

През последно време много от психометриците предпочитат да работят в рамките на 
новата теория. Този смяна на акцентите в психометричното общество се дължи на ясното 
разбиране на слабостите на CTT и потенциалните предимства на IRT. Авторите резюмират 
тези предимства по следния начин: 

1. Независимост на параметрите на въпросите от извадките, въз основа на които са 
оценени. 

2. Оценки на личностовия параметър, независими от трудността на теста. 
3. Свързване на тестовите въпроси с равнищата на способност. 
4. Няма необходимост от стриктни паралелни тестове за оценка на надеждността. 

Към предимствата на CTT авторите отнасят: 
1. По-малки по обем извадки, необходими за извършване на анализите. 
2. По-лек математически апарат. 
3. Концептуално прост и ясен модел за оценка на параметрите. 
4. Не изисква задълбочен анализ на годността на модела за осигуряване на неговата 

приложимост спрямо конкретни данни. 
В статия под образното наименование „Две теории, една тета” Р. Амарнани разглежда 

като основна особеност на CTT обстоятелството, че теорията разглежда теста като единица, в 
която всички въпроси, независимо от характеристиките си, имат еднакъв принос при 
формирането на тестовия бал (Amarnani, 2009). Обратно, при IRT въпросите имат 
относителна тежест - такава, че за всяка тета (Θ) като оценка на съответната психична черта, 
съществува претеглен тестов бал, който й съответства. Поради това основната разлика между 
двете теории е в информацията, която се използва при формиране на тази оценка – по-груба 
и неточна при CTT и по-прецизна при IRT. Сред недостатъците на CTT, които авторът 
посочва, са тези, че наблюдаваният бал (X) е просто оценка на действителния бал (τ); 
индивидуалните резултати от различни тестове не са пряко съпоставими поради разликите в 
тяхната трудност; всички норми при критерийно-ориентираните тестове са повлияни от 
нормативната извадка. Тези недостатъци се преодоляват от IRT, която борави с вероятности, 
които са по-лесни за съпоставяне и обработване. Новата теория работи с широкия спектър на 
трудността на въпросите, всеки от които се характеризира с определена информационна 
функция, асоциирана с определено равнище на Θ, с което се характеризира даден индивид, 
отговорил позитивно на съответния въпрос. Въз основа на информационните функции на 
въпросите се определя информационната функция на теста, чрез която се изчисляват най-
вероятните (максимално правдоподобните) оценки на индивидуалните Θi. Тези оценки са 
свързани с възможно най-ниските стандартни грешки на измерването, което улеснява 
интерпретацията на резултатите. 

Представяйки трите най-използвани модела на IRT – 1, 2 и 3-параметричен, авторът 
поставя на дискусия основанията за избор на модел. Според него това са три допускания – за 
едномерност на данните, за еднаква дискриминативна сила на въпросите и за вероятността от 
налучкване на ключовия отговор. Авторът отбелязва все по-разширяващото се поле на 
приложения на IRT, което обхваща компютърното адаптивно тестиране (CAT), изпитите с 
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висок залог (high-stake exams) както и при анализа на политомични данни. В заключение Р. 
Амарнани оптимистично посочва, че CTT и IRT са два психометрични метода за извличане 
на действителните балове от неясните, мъгляви ментални феномени. Принципът на 
Хайзенберг за неопределеността обаче не бива да стои като проклятие над бъдещето на 
психологическите измервания, защото те, особено IRT, показват, че е възможно извличането 
на психологическо познание с нарастваща информативна стойност. 

Една от най-често цитираните публикации, представящи сравнителни изследвания 
на CTT и IRT, е на К. Фан (Fan, 1998). Авторът разглежда широк спектър от проблеми, но 
неговият фокус е върху статистиките на айтемите и личностовата статистика, по-точно 
върху взаимовръзките между сходните индекси/ параметри и доколко те са инварианти по 
отношение на различни извадки. Посочвайки теоретичните предимства на IRT и 
недостатъците на CTT, авторът прави разумното предположение, че поради този контраст 
следва да се очакват значителни различия между съответните статистики, изчислени в 
рамките на двете теории. Като подчертава недостига на емпирично знание по тези 
въпроси, авторът базира своите анализи на реални резултати от теста Texas Assessment of 
Academic Skills (TAAS), предназначен за ученици от 11. клас. Този инструмент, 
администриран от щатските власти, е критерийно-ориентирана тестова батерия, 
включваща три субтеста: четене (48 въпроса), математика (60 въпроса) и писане, който 
включва както обективни, така и въпроси със свободен отговор. Данните са събрани от 
над 193 000 ученици, явили се на тестов изпит. 

Подобно на други автори (виж Hambleton & Jones, 1993), К. Фан разграничава 
понятията „модел от по-висок ред” и „модел от по-нисък ред” (съответно „теория” и 
„модел”), като моделите от по-висок ред са по-малко рестриктивни по отношение на своите 
изисквания отколкото тези от по-нисък ред. Въпреки това авторът започва емпиричната част 
на своето изследване, като не отделя почти никакво внимание на основните допускания в 
двете теории, макар че изрично подчертава важността на тяхната проверка спрямо 
конкретните данни. К. Фан отбелязва, че разпределенията на тестовите балове не е нормално 
и се наблюдава ясно изразен таванен ефект, но не привежда никакви доказателства. Без да 
посочва експлицитно методологията за определяне на размерността на данните (подразбира 
се, че е факторен анализ) и въз основа на собствените стойности на първите три фактора, без 
да посочва конкретен критерий, той приема наличието на един доминиращ фактор за всеки 
от анализираните субтестове. За да изследва съотношенията между статистиките в рамките 
на двете теории, авторът формира серия от случайни извадки с обем 1 000 и. л., формирани 
на различни основания – 40 случайни извадки, 80 извадки по полов признак и 80 извадки от 
лица с ниски/ високи постижения от теста, всички извлечени от базата с данни.  

Резултатите от изследването на съгласуваността между оценките на личностовия 
параметър (X по CTT и Θ по IRT, изчислени по 1-, 2- и 3-параметричния модел) показват 
изключително високи коефициенти на корелация, които за различните субтестове, извадки и 
модели на варират от 0.966 до 0.997. Съпоставянето на индексите/ параметрите на трудност 
на въпросите в рамките на двете теории води до идентични резултати – коефициентите на 
корелация варират от 0.901до 0.990, в по-голямата си част над 0.980. Малко по-ниски са 
корелациите между статистиките на дискриминативна сила на въпросите, оценена по двата 
метода (от 0.600 до и над 0.900). Корелационните коефициенти обаче силно варират в 
зависимост от типа на извадката, на субтеста или на модела на IRT. Заключението е, че 
дискриминативните индекси/ параметри проявяват тенденция да бъдат по-слабо съпоставими 
в сравнение с оценките на личностовия параметър и на трудността на въпросите. 

Авторът проверява допускането за инвариантност на индексите/ параметрите на 
въпросите, изчислявайки тези статистики въз основа на различните извадки от и. л. (напр. 
мъже - жени, ниски - високи постижения и т. н.) Резултатите показват, че за инвариантност 
на статистиките може да се говори не само при IRT, но и при CTT. Така например средните 
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корелации на индексите на трудност по CTT са в рамките на 0.945 – 0.993, а за съответните 
параметри по IRT – между 0.862 и 0.991. Отново малко по-ниски са средните 
корелационните коефициенти при съпоставяне на индексите/ параметрите на 
дискриминативна сила, като при някои от извадките, при 3-параметричен модел, средната 
корелация на съответните параметри е едва 0.020 (p = 0.089). Авторът заключава, че ако има 
някаква тенденция, тя е, че индексите на трудност по CTT са в по-висока степен 
инвариантни, при почти всички условия, от съответните параметри по IRT. 

Резюмирайки резултатите от направените от него съпоставителни изследвания, К. Фан 
подчертава, че те не водят до дискредитиране на Класическата тестова теория от гледна 
точка на приписваните й слабости, най-вече на нейната негодност да осигурява инвариантни 
статистики. Обратно, те не подкрепят IRT в нейното мнимо превъзходство по отношение на 
същата особеност. Според автора, този аргумент в полза на IRT е породен поради вакуума, 
създаден от липсата на емпирични доказателства. В психологическите измервания теориите 
са важни, заключава авторът, но техните достойнства трябва да бъдат доказани чрез строги, 
детайлни емпирични изследвания. 

Може би най-близко до обсъжданата тематика е изследването, направено от Н. 
Кингстън и неговите колеги от ETS (Kingston, Leary & Wightman, 1985). Неговата основна 
цел е да се анализира приложимостта на IRT върху теста Graduate Management Admission 
Test (GMAT), разработван и администриран от ETS. Авторите дебело подчертават, че 
необходима предпоставка за използването на IRT в която и да е тестова програма е 
приемливостта (feasibility) на нейните модели. За тази цел те прилагат два допълващи се 
подхода: (1) оценка на съответствието между допусканията на конкретен модел на IRT (3-
параметричен, логистичен) и данните от GMAT и (2) оценка на степента, в която 
нарушенията на тези допускания могат да възпрепятстват неговото използване или, 
напротив, как въпреки нарушенията приложението на този модел би могло да подчертае 
някои от важните особености на GMAT. Една от тях е стабилността на тестовата скала (score 
scale), постигната чрез процедурите на изравняване на тестовите резултати от различни 
варианти на теста, използвани в различни тестови сесии. 

GMAT е тестова батерия, която се използва като част от приемните процедури на 
много университети в САЩ, Канада и Европа за прием на студенти в магистърски програми 
от типа MBA. Състои от два субтеста – вербален и количествен, като освен субтестовите 
балове се изчислява и общ бал. Тези три резултата се извличат от 6 тестови секции с 
фиксирано време за работа. Във вербалния субтест се включват секции за разбиране при 
четене (25 въпр.), редактиране на изречения (25) и анализ на ситуации (20); в количествения - 
две секции с текстови задачи за решаване на проблеми (30 + 20) и една секция за боравене с 
данни (30). Общия брой на въпросите е 1503. По своето предназначение тестът принадлежи 
към категорията на тестовете за оценка на склонността към обучение. 

На проверка са подложени две допускания: (1) за едномерност на субтестовете и (2) за 
формата характеристичната крива на въпросите: логистична, която се описва с три 
параметъра. Авторите боравят с реални данни, получени в процеса на провеждане на 
тестовите сесии и на изравняване на тестовите резултати от различни варианти на GMAT. 
Обект на изследване са 2 тестови варианта и 6 извадки от изпитани лица: две случайни 
извадки; две, дефинирани по полов признак и други две, определени по възрастов признак 
(една от млади хора на възраст 21 – 23 год. и една – от по-възрастни хора на 29+ год.) За 
всяка от извадките са анализирани 2 100 – 2 600 отговори на изпитаните на всеки тип въпрос, 
от всеки вариант на теста. 

3 Структурата на GMAT, описана от авторите, е валидна към момента на събиране и обработване на данните. 
Към днешна дата неговата структура, както и броят на въпросите в отделните секции, са различни. 
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Направени са оценки на параметрите на въпросите отделно за вербалния и за 
количествения субтест. Получените оценки от двата субтеста са представени в отделни 
метрични пространства. Представяйки кратък преглед на възможните методи за определяне 
на годността на 3-параметричния модел, авторите отбелязват, че въпреки усилията на 
изследователите, досега не е разработен задоволителен тест за оценка на съответствието му с 
реалните тестови данни. Поради това, според авторите, „оценката на годността на модела е 
все още повече изкуство, отколкото наука” (ibid., стр. 15). 

За постигане на поставените цели Н. Кингстън и неговите колеги използват 
последователно 6 различни методологически подхода, главно за оценка на размерността на 
субтестовите данни, на допускането за локална независимост и за формата на 
характеристичната крива на въпросите. За оценка размерността на данните авторите правят 
повторен анализ на предходен изследователски факторен анализ на данни от същия тест. За 
да се подсигурят срещу евентуални негативни резултати, авторите правят уговорката, че 3-
параметричният модел изисква едномерност, но това не предполага непременно линейна 
връзка между латентната променлива и тестовите въпроси. Макар че нелинейният факторен 
анализ съществува като теоретична концепция, се работи с добре познатия линеен факторен 
анализ. Поради това резултатите от него могат да хвърлят светлина върху поставения 
проблем, но не могат да дадат дефинитивен отговор на въпроса за размерността. 
Предходният факторен анализ по метода на главните оси е направен през 1981 год. от С. 
Суинтън и Д. Пауърс върху данни от три варианта на GMAT. Изследователите установяват 
6-факторна структура при всеки вариант на теста, като 5 от факторите имат еднаква 
интерпретация при всеки от вариантите. Н. Кингстън и неговите колеги анализират повторно 
някои от данните, като и за двата субтеста отново получават многомерни латентни 
структури. При вербалния субтест – 4-факторна структура (два главни и два второстепенни 
фактора), а при количествения – 2-факторна структура. Появява се и слаб 7-ми фактор, който 
включва въпроси и от двата субтеста. 

Вторият подхода е да се изследват взаимовръзките (корелациите) между въпросите в 
рамките на всяка от 6-те секции на теста. Резултатите от корелационните анализи 
предоставят друг вид допълваща информация за неговата размерност. Корелациите между 
въпросите в двете секции на количествения субтест са относително високи, което е 
свидетелство за измерване на едни и същи характеристики (r варира между 0.31 и 0.98). При 
трите секции на вербалния субтест обаче корелационните коефициенти са относително 
ниски (0.23 – 0.82, с преобладаващ дял на стойности под 0.50), което е свидетелство за това, 
че с тези секции се измерват различни характеристики. 

Следващият анализ е фокусиран върху формата на характеристичната крива на 
въпросите и е осъществен чрез изследване на регресията на въпросите върху способността 
(item-ability regression). Това е графичен метод за съпоставяне на регресията на 
наблюдавания дял на правилните отговори на даден въпрос върху оценката на Θ (емпирична 
регресия) с характеристичната функция на съответния въпрос, определена въз основа на 
оценките на параметрите (оценена регресия). За тази цел авторите разделят скалата на 
способностите Θ (M = 0.00 и SD = 1.00) на 15 интервала с ширина 0.40, като наблюдават дела 
на правилните отговори във всеки интервал. Като цяло резултатите от съпоставянето на 
двете криви са негативни, поради което авторите приемат нормативна тактика, съпоставяйки 
своите резултати с тези от Graduate Record Examinations (GRE) General test, който съдържа 
същите субтестове. Сравнението е в полза на GMAT, при който при въпросите от вербалния 
субтест се наблюдава малко по-добро, а при тези от количествения субтест – много по-добро 
съгласуване между емпиричните и съответните теоретични криви. Авторите обясняват по-
добрите резултати при GMAT с по-хомогенната популация от изпитани и правят 
недостатъчно обоснования извод, че въпреки многомерността на латентната структура на 
субтестовете, 3-параметричната логистична функция на въпросите апроксимира добре 
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данните от GMAT. Следващата аналитична процедура е основана на статистическия тест Q1, 
предназначен за проверка на годността на 3-параметричния логистичен модел. Тестът е 
модифициран от авторите съобразно данните, с които боравят, но при все това резултатите 
показват липса на съгласие между проверявания модел и тестовите данни. 

За да определят до каква степен многомерните тестови данни, обработени с едномерен 
3-параметричен модел, влияят върху оценките на параметрите на въпросите, авторите 
съпоставят тези оценки, изчислени при (1) тематично хомогенни (от една секция) и (2) 
тематично нехомогенни (от целия тест) групи от въпроси. Тяхното очакване е между двете 
групи оценки да има съществена разлика, тъй като група от еднородни въпроси е по-близо до 
едномерността, отколкото група от хетерогенни въпроси. Резултатите показват, че 
единствено параметърът b (трудност) не се влияе съществено от (не)хомогенността на 
групата от въпроси, въз основа на които е изчислен. Това не се отнася обаче до параметрите 
a (дискриминативна сила) и c (налучкване), които демонстрират различно поведение в 
зависимост от групата въпроси – корелационните коефициенти при първия параметър за 
различните секции на теста са между 0.82 и 0.98, а на втория – между 0.69 и 0.96. Това, 
разбира се, може да се оцени като индикация за наличие на многомерни структури в 
тестовите данни. Подобни са резултатите и при съпоставянето на параметрите на въпросите, 
оценени върху включените в изследването различни извадки. Наблюдават се както високи, 
така и относително ниски корелационни коефициенти (0.40 – 0.45). В заключение авторите 
отбелязват, че допускането за едномерност на вербалния и количествения субтестове не е 
удовлетворено от данните – при двата субтеста се наблюдават многомерни структури, 
съставени от по два главни фактора и вероятно няколко второстепенни. Въпреки това 
обстоятелство някои от анализите показват, че трипараметричната логистична крива 
апроксимира достатъчно добре емпиричната регресията на наблюдавания дял на правилните 
отговори на даден въпрос върху оценката на Θ. Други анализи обаче показват отклонения от 
тази форма при някои от секциите на теста.  

Вземайки предвид направените анализи и получените резултати, авторите правят 
изненадващото обобщение, че изследването има позитивни резултати и че е дало 
доказателства за приложимостта на IRT върху GMAT. Според тях, избраният модел 
съответства адекватно на данните от теста, независимо от факта, че GMAT се разработва 
като хетерогенна тестова батерия и при очевидното нарушаване на двете ключови 
допускания на теоретичния модел. 

В своя публикация Р. Нандакумар представя изследване за оценка на годността на 
психометричния софтуер DIMTEST да разкрива едномерни латентни структури при 
дихотомични данни (Nandakumar, 1993). Същественото в това изследване е, че авторът 
проверява качествата на програмния алгоритъм върху реални, а не върху симулирани данни. 
В основата на DIMTEST стои статистическият тест за оценка на основната едномерност 
(essential unidimensionality) на латентното пространство на тестови данни, разработен от У. 
Стаут (Stout, 1987). Авторът базира изследванията си на резултатите от множество тестове - 
за оценка на склонността към обучение ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Batery), 
използвана при кандидатстване във въоръжените сили и военните училища в САЩ; от теста 
по математика ACT Mathematics usage (The American College Testing Program), използван за 
прием в някои американски колежи, който включва въпроси по алгебра, геометрия и 
тригонометрия; от теста ACT Science, измерващ умения за разчитане на графики и за 
интерпретация на данни в таблици, графики и фигури; от тестове за разбиране при четене, 
литература и американска история за 11 клас, както и от тестове за автотехници. Обемите на 
(суб)тестовете са между 25 и 36 въпроса, а изпитаните лица за всеки (суб)тест – между 750 и 
5 000 души. Анализите показват, че само малка част от изследваните (суб)тестове са 
едномерни. Р. Нандакумар обяснява преобладаващата многомерност с наличието на 
субгрупи от въпроси, рефериращи към различни съдържателни области, които формират 
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отделни дименсии. Интересно е да се отбележи, че сред (суб)тестовете, които имат 
съответствие в ТОП, само при теста по литература проверката на хипотезата показва основна 
едномерност, докато тези по история и математика са многомерни. Авторът резюмира 
резултатите от изследването със заключение, че нито един от тестовете не се характеризира 
със стриктна едномерност. При всеки от тях се наблюдават, освен една основна, и няколко 
второстепенни дименсии, някои от които влияят върху отделни групи от въпроси в степен, 
която ги приближава до статута на основни дименсии. Авторът завършва с парадоксалното 
на пръв поглед твърдение, че „размерността на дадена група от въпроси е континуум” – не 
може да се определи със сигурност дали конкретно латентно пространство е едномерно или 
многомерно; то може да бъде само апроксимирано (ibid., стр. 36-37). 

С. Райс анализира два статистически метода за изследване на съгласуваността на 
моделите на IRT и тестовите данни (Reise, 1990). Авторът обръща внимание на това, че за 
оценка на съгласуваността на тестовите въпроси (за всички и. л.) и за оценка на 
съгласуваността на отговорите на дадено лице (за всички въпроси) с конкретен модел, следва 
да се използват различни методи. Във фокуса на анализа С. Райс поставя два метода - χ2 за 
оценка на съгласуваността на тестовите въпроси и метода на максималното правдоподобие – 
за оценка на съгласуваността на личностовия параметър, с 3-параметричния логистичен 
модел на IRT. За целта авторът използва 9 матрици с дихотомични (1/0) данни, симулирани в 
съответствие с този модел. За да направи съпоставка на „поведението“ на съответните 
статистики, авторът прилага паралелно двата метода както за оценка на въпросите, така и за 
оценка на личностовия параметър Θ. Резултатите сочат, че двата индекса водят до почти 
еднакви резултати – по около 94% „правилни” решения при оценка на съгласуваността на 
въпросите и около 97% - при оценка на личностовия параметър. Все пак като цяло χ2 
проявява тенденция към надценяване на броя на въпросите и на лицата, които не се 
съгласуват с 3-параметричния модел, поради което препоръката на автора е методът на 
максималното правдоподобие да бъде използван и за двете цели. 

Р. Хернандез представя емпирично сравнително изследване на два съответни индекса/ 
параметъра на въпросите в CTT и IRT – дискриминативна сила и трудност (Hernandez, 2009). 
Авторът отбелязва, че анализът на качествата на тестовите въпроси е критичен момент в 
процеса на конструиране на психологическите тестове, по-голяма част от които се 
разработват в рамките на CTT. Разглеждайки теорията през призмата на нейните слабости, 
той поставя въпроса дали при разработване на нови инструменти изследователите не биха 
могли да се възползват от предимствата на IRT. Данните, с които борави Р. Хернандез, са от 
теста Quick-Mental Aptitude Test (Q-MAT), специално разработен за целите на изследването. 
Тестът е с обем от 40 въпроса, групирани с два субтеста – вербален и невербален. 
Надеждността на теста на субтестово и тестово ниво варира - KR-20 има стойности за 
rverbal = 0.39, rnonverbal = 0.69 и rtotal = 0.71. В изследването вземат участие 400 колежани, но 
броят на валидните/ анализирани тестове е 229. 

Р. Хернандез определя стойностите на p (трудност), D и rpb (дискриминативна сила) на 
въпросите по CTT, съответно на b (трудност) за 1-, 2- и 3-параметричния модел на IRT и а 
(дискриминативна сила) за 2- и 3-параметричния модел. За определяне на връзките между 
съответните едноименни индекси/ параметри, авторът използва Пиърсъновия коефициент на 
корелация. Като цяло резултатите сочат статистически значими, високи корелации между 
трудността и дискриминативната сила на въпросите, оценени по двата метода. Така 
например при съпоставяне на p и b за вербалния субтест корелационните коефициенти за 1-, 
2- и 3-параметричния модел са съответно 0.857, 0.896 и 0.902 (значими при p < 0.01). 
Подобни са стойностите и при невербалния субтест (0.820, 0.984 и 0.974, при p < 0.01). При 
съпоставянето на дискриминативните статистики D и а обаче се наблюдават и някои 
неочаквани инверсии. Корелационните коефициенти за 2- и 3-параметричния модел при 
вербалния тест са съответно 0.891 (значим при p < 0.01) и -0.197 (без статистическа 
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значимост), а при невербалния – съответно 0.945 (значим при p < 0.01) и 0.373 (без 
статистическа значимост). Авторът открива и висока, положителна връзка между трудността 
на въпросите, определена по CTT и съответно по трите модела на IRT, оценена чрез 
коефициента на детерминация R2. Най-високите му стойности при двата субтеста се 
наблюдават при 3-параметричния модел (R2 = 0.81 при невербалния и R2 = 0.96 при 
невербалния), при 2- и 1-параметричния модел те са малко по-ниски. Висока положителна 
корелация при двата субтеста се наблюдава и при съпоставяне на дискриминативната сила на 
въпросите D и а, като по-високи стойности R2 приема при 2-параметричния модел. 

Авторът заключава, че има достатъчно доказателства за наличие на връзка между 
индексите/ параметрите, определени в рамките на двете теории, като се наблюдават и 
определени различия. При невербалния тест корелациите са по-високи, отколкото при 
вербалния, а по отношение на моделите на IRT, 2-параметричният се съгласува по-добре 
както с трудността, така и с дискриминативната сила, определени по CTT. Поради това 
изборът на автора пада върху 2-параметричния модел, макар че според изследване, 
направено от С. Нукхет, 3-параметричният модел се съгласува най-добре със съответните 
индекси от CTT (Nukhet, 2002), а според К. Фан такава съгласуваност се наблюдава без 
разлика при трите модела (Fan, 1998). В заключение Р. Хернандез препоръчва 
самостоятелното или паралелно използване на двете теории като рамки за разработване на 
тестове, по-специално на CTT в условията на липса на специализиран софтуер или на 
сравнително малки по обем извадки. 

М. Виберг представя резултатите от изследване в една на пръв поглед необичайна 
сфера (Wiberg, 2004). Авторката съпоставя възможностите на CTT и IRT като рамки за 
разработване на теоретичната част на теста за придобиване на свидетелство за управление на 
МПС в Швеция. Целта на изследването е да се направи оценка на годността на 1-, 2- и 3-
параметричния логистичен модел на IRT, а след това параметрите на въпросите по избрания 
модел да се съпоставят със съответните индекси по CTT. Тестът е критерийно-ориентиран, с 
обем от 65 въпроса с множествен избор, обособени в 5 секции. Данните са получени от 5 404 
кандидати за свидетелство, явили се на изпит. 

В рамките на CTT са изчислени надеждността на всяка секция (чрез коефициента α на 
Кронбах), както и индексите p (трудност) и rpb (дискриминативна сила) на всеки въпрос. За 
IRT за изчислени съответните параметри b (трудност), a (дискриминативна сила) и c 
(налучкване на правилния отговор), като за 1- и 2-параметричния модел последните два 
параметъра са фиксирани на стойности съответно a = 1.00 и c = 0.00. За преценка на 
адекватността на моделите на IRT, авторката прилага следните групи от критерии: (1) 
Верифициране на допусканията на модела, в които се включват (а) едномерност на данните, 
(б) еднаквост на дискриминативната сила на въпросите и (в) налучкване на правилния 
отговор; (2) Очаквани особености на модела, включващи (а) инвариантност на оценките на Θ 
по отношение на трудността на въпросите и (б) инвариантност на параметрите на въпросите 
по отношение на извадката от и. л.; (3) Годността на модела да предскаже актуалните 
тестови резултати чрез съпоставяне на действителните и предвидените чрез модела 
разпределения на тестовите резултати. Както се вижда, нормалността на разпределенията не 
е сред допусканията, които авторката възнамерява да подложи на проверка. 

Представяйки данните от CTT, авторката разглежда големините на индексите на p и 
rpb, отбелязвайки, че техните стойности варират значително, което е единственото й 
основание да заключи, че тези индекси следва да бъдат включени в моделите на IRT, макар и 
да не посочва въз основа на какви критерии прави този извод. Интересно е, че авторката не 
открива връзка между на p и rpb на въпросите, макар че също не посочва някаква 
количествена мярка, подкрепяща това твърдение. Авторката установява и необходимост от 
използване на параметъра за налучкване на правилните отговори. Тя съпоставя процента на 
лицата, попадащи в 10% извадка от и. л. с най слаби резултати, които са отговорили 
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правилно на 5-те най-трудни въпроси, с теоретичните стойности за случайното налучкване. 
Макар че само при два от въпросите наблюдаваните проценти са по-високи от теоретичните, 
авторката заключава, че ефектът на налучкването е налице. 

За оценка на едномерността авторката използва коефициента α на Кронбах и въз 
основа на неговата висока стойност (α = 0.82) прави извода за висока вътрешна 
консистентност и следователно за наличието на едномерна латентна структура. Вторият 
извод обаче е необоснован, тъй като едномерността е необходима предпоставка за постигане 
на точна оценка на вътрешната консистентност, а не извод, който може да бъде направен въз 
основа на наблюдаваните високи стойности на коефициента (Miller, 1995; Graham, 2006). 
Като втори метод М. Виберг прилага факторен анализ, без да конкретизира неговия вид. 
Получената 65-факторна структура с 18 фактора със собствени стойности над 1.00 авторката 
интерпретира като едномерна поради наличието на един различим първи фактор, въпреки че 
той обяснява едва 9.00% от дисперсията. М. Виберг установява наличие на локална 
независимост по метод, за който не дава пряка информация, не привежда и никакви 
доказателства. Следващото допускане, което се дискутира е, че въпросите в теста могат да 
бъдат моделирани чрез определен вид характеристична крива. В търсене на доказателства за 
съответствие на данните с модела авторката анализира графиките на характеристичните 
криви на всички въпроси, генерирани чрез съответния софтуер. Тя обаче не дава информация 
по кой от трите разглеждани модела на IRT са получени графиките, нито коя (обща) 
особеност на характеристичните криви е търсеното от нея доказателство. 

За да провери допускането за инвариантност на оценките на способностите Θ, 
авторката разделя въпросите на две групи съобразно тяхната трудност (лесни и трудни), без 
да посочва по кой от моделите на IRT са направени оценките на b и как са формирани 
групите. След това изчислява индивидуалните Θi по трите модела на IRT въз основа на 
формираните субтестове по трудност. Резултатите са представени само графично - като 
диаграми на разсейването, въз основа на които авторката заключава, че това допускане не е 
удовлетворено. По подобен начин, разделяйки и. л. на две групи (с ниски и високи 
способности), М. Виберг проверява допускането за инвариантност на параметрите на 
въпросите. Само въз основа на графичния анализ тя заключава, че по отношение на 
трудността се наблюдава известна инвариантност (по-стриктна при 1-параметричния модел, 
по-малко – при останалите два модела). Различни са резултатите обаче по отношение на 
параметрите a и c, чиито оценки са далеч по-зависими от изпитаните лица. 

Съпоставяйки оценките на параметрите на въпросите по IRT и съответните им 
индекси по CTT, М. Виберг установява висока корелация между параметъра a 
(дискриминативна сила по IRT, 3-параметричен модел) и индекса rpb (по CTT), с коефициент 
на корелация 0.753. Корелацията между параметъра b (трудност по IRT, 3-параметричен 
модел) и индекса p (по CTT) има още по-висока и, както би могло да се очаква, негативна 
корелация от −0.861. 

В заключение М. Виберг стига до извода, че нито един от анализираните три модела 
на IRT не съответства напълно на тестовите данни. От друга страна, всеки от тях е по-
подходящ от останалите по някои от своите параметри. Авторката се колебае в крайното си 
решение, но все пак предпочитанията й са към 2- и 3-параметричния модел, особено към 
последния, поради високите стойности на параметъра c, които говорят за очевидната 
склонност на кандидатите за свидетелство за управление на МПС към налучкване на 
правилния отговор. Що се отнася до алтернативата IRT или CTT, авторката смята, че двете 
теории са полезни в еднаква степен, тъй като носят ценна информация както за теста като 
инструмент за измерване, така и за изпитаните лица. 

О. Адедоин и сътрудници представят сравнително изследване на статистиките на 
двете теории (Adedoyin et al., 2008). Отбелязвайки, че CTT и IRT представляват две 
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съвършено различни измервателни концепции, авторите констатират, че „…са малко 
емпиричните изследвания, посветени на сходствата и различията в оценките на параметрите, 
получени при използване на двете теоретички рамки” (ibid., стр. 83). Представяйки 
основните конструкти в двете теории, авторите подчертават като основни техни особености 
нестабилността на индексите на трудност и дискриминативна сила по CTT, тяхната 
зависимост от съответната извадка, и инвариантността на съответните параметри по IRT. 
Точно тази съпоставка дава основание на психометричната общност да говори за 
превъзходство на „модерния метод” за анализ на тестовите въпроси над „класическия”. 
Емпиричните доказателства в подкрепа на този предпоставен извод, според авторите, са 
„твърде оскъдни” (ibid., стр. 85). За да попълнят тази празнина, те си поставят задача да 
изследват инвариантността на един от параметрите - трудността на въпросите в два плана: (а) 
при различни извадки и (б) при различни обеми на извадките. Изследователските хипотези са 
проверени чрез MANOVA с повторни измервания. Данните са от теста Junior Secondary 
School Certificate in Mathematics (JSSC) за завършване на гимназиална степен на образование 
и са извлечени от извадка с обем над 36 000 и. л. От тази голяма извадка авторите формират 
155 субизвадки с еднакви и различни обеми, по признаците „пол”, „образователен регион” и 
„ниво на способности”. 

Авторите правят сериозен пропуск, като не посочват дали са направили съответните 
проверки за съгласуваност на данните с основните допускания, по кой модел на IRT са 
направили оценка на параметрите на въпросите и защо е предпочетен този модел. 
Резултатите от анализа показват, че при малко над ½ от извадките се наблюдава 
инвариантност на индекса на трудност по CTT, докато при останалите, формирани главно по 
пол и образователен регион, инвариантност не се наблюдава. Резултатите от проверката на 
зависимостта на същия индекс от обема на извадката са по-категорични, също в полза на 
предположението за неговата инвариантност, с няколко изключения при извадки, формирани 
на регионален признак. При анализа на инвариантността на съответния параметър b, оценен 
в рамките на IRT, резултатите категорично подкрепят тази теоретично обоснована особеност. 
Трудността на въпросите не се влияе нито от вида, нито от обема на извадката. 

В заключение, О. Адедоин и сътрудници поставят под съмнение възможностите на 
CTT да осигури инвариантност на индексите на трудност и поради това препоръчват 
използването на IRT. 

5. ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ДАННИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 
Основната, традиционна сфера на приложение на двете тестови теории са 

образователните измервания. Все по-често обаче психометричните подходи се прилагат и в 
широката област на психологическите изследвания, а през последно време – и в сферата на 
медицината и здравеопазването, където е необходимо използването на различни видове 
диагностични инструменти. IRT се прилага за изследвания в областта на медицинското 
образование (Brodin, Fors & Laksov, 2010), при дългосрочни проучвания на здравето на лица 
в юношеска възраст (Edelen & Reeve, 2007), при изследвания на общото функциониране на 
пациенти с деменция (Mungas & Reed, 2000) и др. 

По-специално внимание заслужава обширното изследване на Т. Мичери (Micceri, 
1989), който анализира формата на разпределенията на 440 емпирични извадки, получени в 
различни области на социалните и поведенческите науки. Изследването е отклик на 
нарастващия интерес към устойчивостта (robustness) на параметричните статистики в 
условия на нарушаване на техните изисквания. Мотивите на автора са, че след като има 
свидетелства, че параметричните статистики се характеризират с различна степен на 
устойчивост (чувствителност) към нарушенията на допускането за нормалност на 
разпределенията, това „наивно допускане” следва да бъде проверено, за да се определи какви 
в действителност са характеристиките на разпределенията (ibid., стр. 156) 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
97 

Разпределения, с които борави Т. Мичери, са формирани при следните типове 
измервания: 

1. Тестове за общи постижения/ способности - 231 разпределения, извлечени от 20 
различни теста: California achievement tests, Comprehensive assessment program, 
CTBS, Stanford reading tests, Scholastic aptitude tests (SAT), Graduate record 
examination (GRE), College board subject area aptitude tests, American college test, 
Performance assessment in reading, тестове на ETS за начинаещи учители, както и 
тестове от учебници, разработени от учители и др., изпълнени от лица от 45 
различни популации. Предметните области са също разнообразни – езикови 
умения, количествени умения и логика, природни и социални науки, умения за 
учене, граматика и пунктуация. 

2. Критерийно-ориентирани тестове - 35 разпределения на тестови резултати от 
Florida state assessment program за ученици в областта на математиката и 
комуникативните умения от 3-ти до 11 клас, както и от Florida teacher certification 
examination, предназначен за оценяване на учители в областите четене, писане, 
математика и професионално образование, изпълнени от лица от 13 различни 
популации. 

3. Психологически тестове - 125 разпределения от 20 различни скали: Minnesota 
multiphasic personality inventory scales (MMPI); въпросници за интереси; за гняв, 
тревожност, любопитство, мъжественост/ женственост, удовлетвореност, 
полезност, локус на контрола и др., изпълнени от лица от 21 различни популации. 

4. Резултати от ипсативни измервания - 49 разпределения от 5 теста, изпълнени от 
лица от 10 различни популации. 

Обемите на извадките, от които са получени разпределенията на тестовите балове, са 
190-450 и. л. (10.8%), 460-950 и. л. (19.8%), 1000-4999 и. л. (55.1%) и 5000-10893 и. л. 
(14.3%). Около 90% от разпределенията включват 460 или повече наблюдения, а около 70% - 
над 1000 наблюдения. Възрастовото разпределение на и. л. включва 30.5% ученици до 6-ти 
клас, 20% ученици от 7-ми до 9-ти клас, 18.4% ученици от 10-ти до 12-ти клас, 9% студенти 
от колежи и 22% възрастни. Тестовите балове от отделните измервания варират от 10 до 99 
точки (83.3% от всички инструменти), 12.5% имат тестов бал, по-нисък от 10 точки, а 4.3% - 
по-висок от 99 точки. 

Разпределенията, с които борави Т. Мичери, са получени „според възможността да 
бъдат набавени”, т. е. не са случайни (ibid., стр. 158). Източниците на данни са най-
разнообразни - 15 големи издателства на стандартизирани тестове, изследователският 
департамент на Университета на Южна Флорида, Министерството на образованието на щата 
Флорида, няколко училищни региона в същия щат, както и автори на статии в множество 
авторитетни американски списания в областта на поведенческите и социалните науки като 
Applied Psychology, Journal of Personality, Applied Psychological Measurement, Journal of 
Experimental Education, Journal of Educational Psychology и др. Очакванията на автора са, че 
това разнообразие от източници би осигурило (почти) всички типове данни, обикновено 
получавани в емпирични условия. 

Авторът прилага следните две групи от мерки за оценка на нормалността на 
разпределенията: (1) Три мерки на асиметрия - M/M интервали (Hill & Dixon, 1982), 
асиметрия и Q2 на Р. Хог (Hogg, 1974); (2) Две мерки на теглото на „опашките” на 
разпределенията - Q и Q1 на Р. Хог и C-съотношение на Д. Елашоф и Р. Елашоф (Elashoff & 
Elashoff, 1978). 

Въз основа на разработените от него критерии за оценка на нормалността на 
разпределенията, Т. Мичери прави детайлен анализ на масива от данни, от който тук ще 
представим само по-важните резултати, които кореспондират с настоящата тема. Авторът 
установява, че едва при 15.2% от всички разпределения двете опашки имат тегла, равни или 
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приблизително равни на контролните тегла на опашките при Гаусовото разпределение. При 
тестовете за постижения делът на разпределенията в норма е малко по-голям (19.5%), но това 
не може да се каже за нито едно (0.0%) от критерийно-ориентираните тестови разпределения. 
При психологическите измервания делът на разпределенията в норма е 13.6%, а при 
ипсативните - 10.2%. 

Резултатите от анализа на симетричността на разпределенията сочат, че 28.4% от 
всички разпределения могат да бъдат класифицирани като относително симетрични, а 30.9% 
- като крайно асиметрични. По типове измервания относително симетрични се оказват 34.2 
% от тестовете за постижения, 0.0% от критерийно-ориентираните тестове, 16.2 % от 
психологическите тестове и 53.1 % от ипсативните измервания. 

Комбинирайки оценките за теглата на опашките и за асиметрия, Т. Мичери 
установява, че едва 30 (6.82%) от общо 440 анализирани разпределения се характеризират 
със стойности едновременно по двата показателя, които са близки до тези на Гаусовото 
разпределение. Броят на съответните разпределения от тестове за постижения е 23 (9.96%) от 
общо 231 разпределения, от критерийно-ориентирани тестове – нито едно (0.0%) от 35, при 
психологическите тестове - 4 (3.2%) от 125, и при ипсативните измервания – 3 (6.12%) от 
общо 49 разпределения. Авторът не използва ексцеса като класификационен признак, не 
прилага и съществуващите статистически тестове за нормалност, тъй като, според него, 
тяхното прилагане е безсмислено и само по случайност би довело до решение за нормалност. 
Въпреки това той изчислява стойностите на ексцеса за всички разпределения, при което те 
варират в интервала (-1.70; 37.37). При 87% от разпределенията се наблюдават екстремни 
стойности на ексцеса (над 3.00), в по-голямата си част негативни, съпроводени от също така 
екстремни стойности на асиметрия. Интересно е, че авторът установява наличието на много 
висока, позитивна корелация между мерките на асиметрия и ексцес (r = 0.78). 

В заключение, Т. Мичери не открива някакъв устойчив модел на разпределение на 
данните. В съвкупността от извадки се наблюдава широк диапазон на изменение на теглата 
на опашките на разпределенията, на тяхната (а)симетричност и изпъкналост, разпределения с 
една, две или три моди. Авторът заключава, че дори и при тези типове данни, получени в 
областта на поведенческите и социалните науки чрез психометрични инструменти с 
различен, но фиксиран скалов диапазон, екстремните стойности на асиметрия и ексцес са по-
скоро правило, отколкото изключение. Твърде малка част от разпределенията, според него, 
са „дори сравнително близка апроксимация на Гаусовото” (ibid. стр. 161). 

Р. Харви провежда интересно изследване на приложимостта на бинарния модел на IRT 
в областта на трудовата и организационната психология, по-конкретно за измерване на 
конструктите от категорията „обща трудова дейност” (general work activity) в контекста на 
анализа на работното място и професията (Harvey, 2003). В своето изследване авторът 
използва извадки от готов емпиричен материал, съхраняван в две национални бази данни, 
кумулирани от резултатите от два въпросника за анализ на работното място и професията - 
Common-Metric Questionnaire (CMQ), състоящ се от 25 айтема, измерващи различни видове 
физическа активност и Occupational Information Network (O*NET), включващ от 42 оценъчни 
скали, измерващи абстрактни поведенчески характеристики на работното място. Авторът 
подлага на анализ 6 507 профила на професии, събрани в базата CMQ, и 6 625 профила на 
професии, събрани в базата O*NET. Въпреки че Р. Харви изследва някои аспекти на 
приложимостта на IRT върху тези данни, изискването за нормалност на разпределенията на 
променливите не е сред тях. 

За разкриване на скаловата структура на въпросниците Р. Харви използва анализа на 
главни фактори (метод на главните оси), с последваща неортогонална йерархична ротация по 
метода на Harris-Kaiser. За определяне на оптималния брой на факторите на въпросника 
O*NET Р. Харви прилага scree-теста на Кетел, чрез който идентифицира ясна 3-факторна 
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структура. Съвкупно тази структура обяснява 91% от дисперсията, а само първият фактор – 
65%. Авторът селектира 18 (от първоначалните 42) айтема с най-високи факторни тегла по 
първия фактор, който е не само най-силен, но има и ясна интерпретация (дейности, свързани 
с междуличностните отношения). Те са подложени на повторно факторизиране по същата 
процедура, резултатите от което дават основание да се приеме еднофакторно решение. 
Авторът се обосновава не само с високата собствена стойност на първия фактор, но и с 
предходни изследвания, които показват голямата устойчивост на моделите на IRT срещу 
нарушенията на техните допускания, в частност – на допускането за едномерност. Според 
него, избраният модел се съгласува с допускането на IRT за „ефективна” едномерност 
поради обстоятелството, че първият фактор на новата латентната структура обяснява 88% от 
общата (споделена) дисперсия и 51% цялата дисперсия. Заключението на Р. Харви е, че като 
цяло 3-параметричният модел на IRT е подходящ за приложение върху данните от двата 
въпросника. Това се отнася както за високите стойности на дискриминативния параметър a, 
за покриващите широк периметър от скалата стойности на трудността b, както и за ниските 
стойности на параметъра за налучкване c. Теоретичните характеристични криви също 
апроксимират достатъчно добре диаграмите на разсейване на съответните емпирични данни. 

В това изследване Р. Харви поставя интересния проблем за приложимостта на 
основното уравнение на 3-параметричния модел на IRT върху характеристиките на трудовата 
дейност, идентифицирани в хода на анализа. Отбелязвайки, че традиционната сфера на 
приложение на IRT са когнитивните способности, при които параметрите b и Θi, както и 
съотношението между техните стойности, от които се определя вероятността от правилен 
отговор ( )iiP Θ̂ , имат пряка и смислена интерпретация, това не е така в контекста на анализа 
на работното място и професията. Авторът основателно допуска, че при някои дименсии 
очакването, че лицата с високи стойности на Θ ще дадат положителен отговор на айтеми с 
по-ниски стойности на b, особено на по-„лесните”, изглежда нереалистично. Например 
мениджърите от високите йерархични нива на управление биха се съгласили, че вземат 
решения по стратегическото планиране на компанията („труден” айтем), но не и по 
въпросите за ежедневното разпределение на работата на служителите („лесен айтем”). Това, 
според автора, би предизвикало сериозни проблеми за точността на оценката на 
индивидуалните Θi. 

Проблемът, който Р. Харви представя, може да бъде разгледан в перспективата на 
Кумбсовия модел QII „Данни единичен стимул” (Coombs, 1964). Възможно е данните при 
такива скали да бъдат от типа „отношение на близост”, а не „отношение на доминиране/ 
подредба”. Възможно е обаче проблемът да се отнася до формата на характеристичната 
крива (различна от „стандартната” логистична крива) или до негативната различителна сила 
на айтемите от този тип. Ако е вярно второто предположение, то въпросниците за изследване 
на обща трудова дейност биха могли да съдържат, най-общо, две групи айтеми: (1) 
отразяващи по-сложни работни задачи (с високи стойности на b и високи, позитивни 
стойности на a), и (2) отразяващи по-прости работни задачи (с ниски стойности на b и 
високи, негативни стойности на a). 

Проблеми с прилагането на CTT, при която тестовият бал обикновено се формира като 
сумарна скала от (обикновено) дихотомични отговори, авторът вижда при боравенето с 
отговорите от типа „не е приложимо/ не се отнася до мен” (does not apply), предназначени за 
лица, които също принадлежат на целевата група. Обичайният начин за третиране на тези 
отговори, особено при използването на Ликертови скали, е да им се припише най-ниският 
бал, например 0 при скала от 1 до 5. Проблемът възниква поради това, че при формиране на 
суровия бал класическата теория е чувствителна не към трудността на въпросите, а към броя 
на положителните отговори. Поради това могат да се получат парадоксални резултати, 
според които лица с действително по-високи стойности на Θ да получат по-ниски оценки 
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(поради по-голям брой отговори от горния вид), а лица с действително по-ниски стойности 
на Θ - да получат по-високи оценки. Решение на този проблем авторът вижда в използването 
на IRT и по-конкретно на 3-параметричния модел. Той обаче не посочва доказателства за 
своя избор (в сравнение с моделите с друг брой параметри), не дискутира и обстоятелството, 
че еднопараметричният модел на IRT също работи с броя на позитивните отговори. Не 
обяснява и как 3-параметричният модел би се справил с проблема при скалите, в които има 
отношения на близост в Кумбсовата теоретична рамка. 

Изследвайки взаимовръзките между оценките Θi на и. л. по IRT и суровия тестов бал 
(X), Р. Харви наблюдава съществени разлики във формата на съответните разпределения – 
близко до нормалното при Θ и L-образно при X. При все това, авторът установява 
изключително висока рангова корелация между двете статистики (r = 0.97 при въпросника 
O*NET и r = 0.96 при CMQ). Макар че на равнище група се установяват такива високи 
корелации, на индивидуално равнище се наблюдават значителни разлики между двете 
оценки, които достигат до 1 z-единица. Тези различия, според автора, биха имали значими 
последици за оценката на отделните индивиди. 

Ф. Мангос и Дж. Джонстън представят интересно изследване на приложението на 
един от моделите на IRT (Unfоlding IRT), базиран на Кумбсовата теория на данните (Coombs, 
1964) за измерване на културни норми (Mangos & Johnston, 2008). Изследването е 
фокусирано върху психометричните качества на инструмента за измерване на културни 
норми и ценности GlobeSmart Commander Self-Assessment Profile (GS-SAP), и в частност - 
върху приложимостта на този психометричен модел върху получените данни. Въпросникът, 
който включва 32 айтема, разпределени в 6 субскали, е предназначен за оценка на влиянието 
на културните норми върху ценностите, намеренията, стремежите и поведението. В 
изследването участват 224 и. л., военни от 5 натовски страни, включително и от България. 
Авторите открояват като важен един проблем, произтичащ от специфичната сфера на 
изследването, който е твърде сходен с този, който разглежда Р. Харви – когато на измерване 
се подлагат психични характеристики, различни от способностите, прилагането на 
„стандартните” модели на IRT е проблематично. Психологическият механизъм, който 
обуславя отговора на и. л. на даден айтем, съответства по-скоро на Кумбсовия модел 
„отношения на близост” между идеалната тока на индивида и точката на айтема на 
психологическия континуум на съответната черта, отколкото на модела „отношения на 
подредба”. С други думи, вероятността от позитивен отговор не нараства монотонно, а има 
формата на нормална крива с център в идеалната точка на индивида. 

Макар че намерението за изследване на приложимостта на конкретния психометричен 
модел е ясно заявено, авторите не поставят на обсъждане какви са неговите допускания, 
съответно не ги подлагат на проверка. При все това те установяват, че разпределението на 
оценките Θ на индивидуалните характеристики по отделните дименсии се подчинява на 
нормалното, макар и да не съобщават какъв метод за оценка са използвали и какви са 
конкретните резултати. 
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ПСИХОЛОГИЧНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК: 
ОТ ТРАДИЦИОННО ПРЕЗ МОДЕРНО КЪМ ПОСТМОДЕРНО  

И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО 

1-ва част:  
„Еволюция и сравнение на епохите в ПО” 

Панайот Рандев 
Резюме: В първата част на настоящата студия се прави анализ на историческата еволюция на ПО за целия 4 
хиляди годишен период на неговото съществуване, както и прогнози за развитието му през първата половина 
на 21в. Разграничават се 3 големи епохи – традиционна, модерна и постмодерна, в рамките на които се 
обособяват 6 периода и 11 етапа. Представя се накратко приносът към ПО на древен и средновековен Китай. 
Прави се сравнение между модерното (20 в.) и постмодерното (21 в.) ПО по 10 ключови критерия и се 
показват преимуществата на постмодерното. Дават се и 11 тенденции, които ще определят развитието му 
през 21 век. 

Ключови думи: ПО, психодиагностика, традиционно, модерно, постмодерно, история, еволюция, 
прогнозиране, бъдеще, Китай, Европа, тестове, епохи 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN THE BEGINNING OF THE 21ST 
CENTURY: FROM TRADITIONAL THROUGH TO MODERN AND 

POSTMODERN AND CHARACTERISTICS OF THE LATER 

Part 1:  
Evolution and comparison of epochs in psychological assessment 

Panayot Randev 
Abstract: The first part of this paper analyzes the historical evolution of psychological assessment for the entire 4000 
year period of its existence, and forecast for the first half of 21c. There are distinguished three great epochs - 
traditional, modern and postmodern, within which are differentiated 6 periods and 11 stages. Provide in a brief the 
contribution to psychological assessment of the ancient and medieval China. A comparison between modern (20th c.) 
and postmodern (21 c.) psychological assessment is made based on 10 key criteria and show the advantages of the 
postmodern one. There are given 11 trends that will define the development of the latter in 21 c.. 

Key words: psychological assessment, psychodiagnostics, traditional, modern, postmodern, history, evolution, 
forecasting, future, China, Europe, tests, epochs 

За да представим развитието на ПО (по-долу ПО) в началото на 21 век, както и да 
прогнозираме еволюцията му през следващите десетилетия не е достатъчно да се прочетат и 
преразкажат известен брой книги и статии по темата (най-малкото, защото, който го е 
направил, знае, че повечето от тях отразяват състоянието в тази важна област на 
психологията през втората половина на 20 век и нямат прогностична насоченост и 
релевантност). Още по-малко ще ни помогнат кабинетните размишления по темата и 
взирането в кристалната топка.  

Какво ни остава тогава ? Има две взаимно допълващи се възможности и посоки на 
анализ, които можем да оприличим образно като прокопаване на тунел едновременно от 
двата му изхода, а именно: 

• първата е да направим не фактологично, а методологично връщане назад в 
миналото и да направим анализ на тенденциите в развитието на ПО от няколко 
хилядолетия назад (гига-тенденции) до последните няколко години (микро-
тенденции) и, на тази основа, да екстраполираме тенденциите в бъдещето. Както 
отбелязва Р.Стърнбърг (Sternberg, 2003, с. 135), има не една, а много истории 
изобщо, и на психологията и нейните подраздели, в частност, затова и ние ще 
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подходим от постмодерни позиции, т.е. плуралистично и множествено, а не от 
често срещания европоцентричен линеен подход;  

• втората възможност е, на основата на общосоциалните и общотехнологичните 
метатенденции в съвременния свят, да направим екстраполация до какви нови 
реалности, ситуации и предизвикателства те ще доведат в близките едно-две и 
повече десетилетия и как ПО ще откликне на тях. Тук също ще подходим не от тясно 
психологични позиции, а от общокултурни такива, отчитайки и комбинирайки 
идеите и проектите на различни течения в съвременната наука и култура. 

Съвкупният резултат от тези два анализа плюс познатата на всички информация за 20 
в. би ни дал една много по-обширна и дълбока картина на ПО, която не е центрирана в, а 
излиза извън обичайното му разглеждане в рамките на мейнстрийма (който според нас е 
емпирицистко фокусиране и интерпретация на случилото се в европейската и американската 
психология през по-голямата част от 20 в.), а го разглежда като глобален, мащабен феномен 
зародил се преди четири хиляди години и изправен пред ежедневно променящите се 
мащабни предизвикателствата на третото хилядолетие, за което моделите, подходите и 
инструментите на 20 в. не са пригодени да ги осмислят, измерят и оценят и в крайна сметка 
са фундаментално недостатъчни, а не рядко и неадекватни. Така ще се получи един 
своеобразен «сандвич» между реалностите и съответно, моделите и методите, от една страна 
или слой, на традиционното (преди 20 в.), от друга страна или слой на модерното (през 20 в.) 
и от трета страна или слой, на пост- и транс-модерното ПО (през 21 в.), които са релевантни 
и социо-екологично валидни към своите си епохи, но надали можем да ги пренасяме от една 
епоха в друга без сериозно да влошим качеството им, и дори смислеността им. 

Това е един не лек и обширен анализ. За да не го претупваме, за да не станем 
многословни и досадни на читателите, а и за да спазим редакционните ограничения за обем, 
ще го разделим на две части: 

• Част 1 - „Еволюция и сравнение на епохите в ПО”, която ще представим в 
настоящия брой на списанието, и  

• Част 2 - „Основни насоки в развитието на постмодерното ПО”, която ще 
представим в следващ брой на списанието. 

# # # # # 

1. ВСЯКО НЕЩО ИМА НАЧАЛО 
Всяка цивилизация през всяка епоха е имала своите начини и средства да прави 

оценки на съществуващото около нея и вътре в нея, в т.ч. и да оценява своите и чуждите 
хора. Както ще видим по-долу, често днешното е добре забравено старо, а не рядко миналите 
практики се оказват не само съзвучни с най-съвременните, но в някои отношения дори могат 
да служат и за моделни. 

Без да влизам в много детайли ще представя сбито три примера от стотиците 
възможни примери, подходи и инструменти в тази област от миналото - един за процедурата, 
друг за съдържанието на ПО, трети за отчитането на контекста му.  

1.1. ПРОЦЕДУРНИЯТ пример е свързан с Китай - това е страната, която може да се 
смята за глобален пример за най-дълготрайно, масово и ефективно внедряване и използване 
на тестовата система в обществения живот на държавата. Внедряването на тестове за 
целите на подбора на държавни служители, а също и на военни и дори духовници, започва 
преди повече от 4 000 години – началото, частично и с полуформални средства, е ок. 2250 г. 
пр.н.е. (Goldstein, 2000, p. 131). След това в няколко стъпки през следващите столетия, 
процедурите, съдържанието, изпитите и свързаните с тях стандартизирани батерии от 
тестове се усъвършенстват и стават все по-формализирани, многостъпкови, многостранни и 
достигат такава степен на прецизност, надеждност, валидност, анонимност и справедливост 
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(в частност просъществувалата 1 300 години /605 г.-1905 г./ класическа имперска система за 
изпитвания - Кеджу, че и днешна България, а и много други страни могат само да им завидят.  

Подробности за китайската традиционна система за подбор чрез тестове на 
многобройните държавни служители за различните нива (между 3 и 5) и позиции (стотици) 
могат да се видят в редица източници - както в някои общи наръчници по психологично 
тестиране и оценяване (напр. Kaplan, 2009, p. 11), а също и в по-задълбочени проучвания на 
историята на психологичното тестиране в древен и средновековен Китай (напр. DuBois, 1966, 
1970; Bowman, 1989); така и в редица специализирани анализи на тази хилядолетна система 
(само избрана тяхна библиография наброява над 200 заглавия – Wang, R, 2012), като напр. 
(Elman, 2000, 2013), в т.ч. и оценка на психометричните качества на китайската система за 
стандартизирано тестово изпитване (Suen, 2006). Популярни кратки представяния на 
китайската стандартизирана тестова система за имперски изпитвания могат да се намерят и в 
някои интернет сайтове (Wikipedia, 2014a). 

От тях се вижда, че системата за подбор на способните и усърдните е обхващала 
всички нива на държавата – от районно до общоимперско и всички важни за държавата 
сфери. В течение на стотина поколения над милиард китайци са се явявали на 
стандартизирани изпити, които доста приличат на съвременните асесмънт центрове, а в 
някои отношения, дори ги надминават. За да се добие само бегла представа за процедурата, 
тук ще дам следния пример – Изпитването е продължавало 72 часа, като за този период 
кандидатите са били затваряни в малки стаички. Преди влизането си там те са били щателно 
проверявани от пазачи какво носят със себе си и дали нямат „пищови”. Особено се е държало 
на анонимността, поради което, кандидатите са участвали с номера, а не с имената си, като за 
целите на запазване на пълна конфиденциалност, техните отговори са били копирани от един 
или двама сътрудници на изпитващите, така, че да не може по ръкописа да се разбере кой е 
кандидата. В течение на тези 72 часа те е трябвало в рамките на три тура да отговорят 
писмено и устно на голям брой стандартизирани задачи и въпроси от науката, културата, 
философията, икономиката, политиката, а за специализираните длъжности, като напр. 
военните и духовните, и да покажат определени физически и художествени практически 
умения. За сложността и тежестта на изпитите говори факта, че различните нива на 
изпитване през различните епохи са издържали от 5% до 0,03%, средно 1-3% от кандидатите, 
като сбъркването дори само на един йероглиф е водело до дисквалификация. За награда, 
издържалите са получавали съответстваща на нивото на изпитите служба в държавната 
йерархия, съответстващите на поста привилегии, а техните семейства и дори селища са били 
на почит и са се гордеели с тях. Между другото, съпътстващите всички важни изпитвания, 
тестове и конкурси сериозни психични напрежения, сривове и дори самоубийства, както и 
опити за преписване, частни учители и наръчници за успешното им вземане са били 
характерни и за древен и средновековен Китай, при това в мащаби сравними с днешните. 
Нещо повече, смята се дори, че най-голямото въстание в китайската история – Тайпинското 
въстание в средата на 19 в., дало между 20 и 30 млн. жертви - е инициирано и предвождано 
от многократно неуспели да издържат изпитите кандидати (Crozier, 2002; Wikipedia, 2014b). 

Ако видим съдържанието и структурата на тези изпитвания (тестирания) ще видим, че 
в тяхната основа лежи 6-компонентен модел за човешките способности, постижения, 
интелигентност и творчество, който можем да характеризираме като древен предтеча на 
обединените в една обща схема два от съвременните популярни модели на интелекта – този 
на множествената интелигентност на Х.Гарднър и триaрхичния модел на интелигентността 
на Р.Стърнберг. Те са включвали т.н. «6-те изкуства», т.е. умения и компетентности 
преведено на съвременен език - математика, калиграфия, музика, стрелба с лък, конна езда, 
ритуали и церемонии, както и «5-те познания», т.е. съдържателни знания - право, военни 
стратегии, приходи и данъци, земеделие и география и конфуцианска философия, и по-
специално т.н. „4-те букви” и „5-те класики” на конфуцианството от 3 век. пр.н.е. Вероятно 
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за това, според съвременните китайски психолози, именно моделите на Р.Стърнберг и 
Х.Гарднър са популярни, съответно в средите на академичните учени и в образованието на 
днешен Китай (Shi, 2004, p. 337). 

На Китай дължим също и първият тест за интелигентnост – т.н. „танграм” (Shi, 2004, 
p. 331-332; Wikipedia, 2014c), който е създаден още преди новата ера, масово използван в 
Китай повече от хилядолетие и станал известен в Европа и Америка в началото на 19 век. По 
своята мултифункционалност той значително превъзхожда популярните днес тестови задачи 
от Рейвън или Уекслър, които имат само по един верен отговор, докато при танграмите те са 
над 6 500 и чрез тях се получава едновременно информация не само за интелигентността, но 
и за творческите способности, адаптивността, настойчивостта и други важни психологични 
характеристики на индивида. Така танграмите ни показват и доближават до съвременните 
идеи на Р.Стърнбърг за триединноста на аналитичния, креативния и практическия интелект, 
както и за тесните връзки на интелекта с творчеството и мъдростта. Подобен комплексен 
характер имат и други древни китайски логически и практически игри като напр. играта го, 
която е много по-сложна от шаха, защото изисква многопосочно стратегическо мислене и 
интуиция, или практическата главоблъсканица „9-те свързани пръстена” и много други.  

Китаецът Лин Ксие живял през 6-ти век (Higgins, 2002) е създател на първият 
психологически експериментален тест, вариант на който има и в днешни тестове, като 
напр. в Бине-Симон, изразяващ се в това, че едновременно с едната ръка рисуваме квадрат, а 
с другата – кръг, като така са се тествали уменията за концентрация и координация. 

Не е тайна също, че въпреки широко разпространеното мнение, че Америка е родината 
на тестовете, всъщност истината е, че въвеждането на тестовия подход при подбора за 
важни за държавата длъжности става през втората половина на 19 век по следната 
пространствено-времева нишка: Китай => Англия => Франция => Германия => САЩ, а 
именно – през 1832 г. английската Ийст Индийска компания въвежда китайската система за 
подбор на персонала, като през 1855 г., след нейната доказана практическа ефективност, 
първо английското, а след това по неговия пример, и френското и немското правителства, 
въвеждат система за подбор на държавните си служители по китайския модел. През 1883 г. 
по европейския пример сходна система за подбор на държавни служители се въвежда и в 
САЩ (Kaplan, 2009, p. 12);. Така меритократичният модел и технология, който се основава 
на прецизен подбор и издигане на основата на оценка на способностите и влаганите усилия, 
се пренасят от Китай в Европа, а от там в Америка и днес те са характерни за най-успешно 
развиващите се страни. 

Китайската меритократична управленска система (наричана още със западния термин 
„мандаринат”) е била доста ефективна за времето си. Общият брой на просветените 
бюрократи, разпределени в 9 йерархични ранга в 18 степени е бил около 18 хил. на 60 млн. 
население през 8-9 в. и ок. 25 хил. при ок. 200 млн. (към 1700 г.) и 300 млн. (към 1800 г.) 
(McMullen, 2011, p. 4). Сравнението с днешна България не е в наша полза - при 7 млн. 
население ние имаме днес ок. 90 хил. администрация (МС на РБ, 2013, с. 8) или над 150 пъти 
повече на човек от населението спрямо средновековен Китай. 

Именно наличието или отсъствието на меритократично разбиране за мястото и 
движението на индивидите в обществената йерархия е стимула или бариерата пред 
въвеждане на тестовия подход в дадено общество. Използването на меритократичният модел 
е особено характерно за общества и култури, които ценят постигане на ефективност в своите 
цели и действия, които са динамични и предприемаческо насочени. Такива на глобално ниво 
и в исторически и в съвременен план са китайската и англосаксонската култури и общества и 
свързаните с тях други култури и общества в Европа, Северна Америка, Австралия, Южна 
Африка, както и в Далечният Изток. И обратно, общества и култури, които не са особено 
динамични, базират се на роднинско-кланови или кастови социални мрежи и структури, като 
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напр. Азия (без Далечния Изток), Югоизточна Европа, Африка, Южна Америка) нямат 
меритократичен подход към социалната динамика и, вследствие от това, късно и бавно 
въвеждат тестовия подход и методи за оценяване. 

Какви изводи и заключения можем да направим, изхождайки от краткото представяне 
по-горе на китайската древна и средновековна психология и практика ? 

Първо, че ефективната практическа, а и измервателна психология започва не в края на 
19 век в Европа, както пише в повечето университетски учебници по психодиагностика, а 
минимум хиляда и петстотин години по-рано в Китай, при това в мащаби сравними и дори 
надхвърлят днешните - тестване на по ок. 3 млн. кандидати на всеки 2 г. (Elman,2000, p.237). 

Второ, меритократичният модел за използване на способните и енергични индивиди за 
ефективно и стабилно управление на обществото, и по-специално имперската система 
„кеджу” за стандартизирано изпитване и подбор на държавни служители е „китайски 
патент”, и както отбелязват някои изследователи (Crozier, 2002), тя е сред 5-те най-важни, а 
може би и най-важното, изобретения и приноси на Китай в световната глобална 
цивилизация, наред с барута, компаса, хартията, печатната преса и още над 300 други 
технологични и социални иновации (Wikipedia, 2014d). 

Трето, евро-американското разбиране за психологията и ПО е твърде тясно, 
сциентистко, механистично и емпирико-статистическо, акцентиращо преди всичко върху 
вътрешните, технико-методологичните, психометричните аспекти на ПО и до голяма 
степен неглижиращо по-общите социални, културни, морални и философски аспекти, без 
които науката губи своя общосоциален смисъл и се превръща в скъпоструваща „игра на 
стъклени перли”.  

Четвърто, наред с позитивните си приноси, китайският хилядолетен опит има и 
негативни страни и поуки. Ако през първите хиляда години от прилагането на системата на 
имперски изпити (примерно от 7 до 16 век) тя има определено позитивен за обществото 
характер, стимулирайки образованието, социалната мобилност, социалната свързаност и 
стабилност, то през следващият си етап, примерно от 16 до 20 век, тя започва да натрупва 
негативи в обществото, и в крайна сметка, забавя и дори блокира неговата адаптивност към 
ставащите в света промени. Причината за това е прекомерният акцент върху процедурните 
аспекти на изпитването и акцента върху миналите конфуциански традиции и неглижиране и 
дори избягване на характерните за модерността интерес и използване на научно-
техническите постижения и социалните промени характерни за пост-ренесансовата епоха на 
западния свят. Това е важен извод и урок за всички в областта на ПО, които поставят 
прекомерен акцент върху техническите, психометричните аспекти на оценителните 
процедури и инструменти за сметка на тяхната социално-екологична валидност и 
практическата използваемост, практичност, полезност и справедливост. Ако през втората 
половина на 19 в. и първата половина на 20 в. фокусирането върху събирането на емпирични 
данни и увличането върху технико-методологичните страни на ПО бе продуктивно, то през 
втората половина на 20 в. и особено в началото на 21 в. това определено стеснява и 
изкривява общата перспектива и смисъл, и на практика, пречи за ефективната адаптация и 
справяне на психологията с проблемите и предизвикателствата в съвременния динамичен 
свят и полезността й за хората. 

1.2. СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ пример е свързан с над 3 500-годишната еволюция на 
личностната типология.  

Това, което днес познаваме като PEN (сферичния вариант) или EN (кръговия вариант) 
модели за личността и темперамента на Х.Айзенк (Айзенк, 1987, 43-44 с.) /в България този 
модел е известен чрез малко поостарелия тест EPQ/, всъщност има дълга история. Малцина 
знаят, че кръговият и сферичният модел на Айзенк е доразвитие на квадратния модел на 
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В.Вунд от края на 19 век (Wundt, 1874), който, от своя страна, е двудименсионална ре-
интерпретация на известните от Ренесанса 4 редоположени темперамента, които, пък се 
основават на 4-те хуморално базирани темпераментови типа от Древна Гърция (Хипократ) и 
Древен Рим (Гален). Последните, от своя страна, представляват опростена гръцка адаптация 
на астрологичните модели на вавилонските жреци от хиляда години пр.н.е., чрез която 
гърците са редуцирали до 4 типа 12-те астрологични зодии (Sudhoff, K., 1926).  

По сходен начин, съществуват исторически предшественици и на други популярни 
днес личностни типологии – напр. известният тест DISC на У.Марстън (Marston, 1928) се 
основава на 4-те елемента от Древна Гърция (Емпедокъл, 5 в. пр.н.е.) и споменатите по-горе 
4 темперамента на Хипократ (Peoplekeys, 2012), или модела и теста MBTI – основан на 
работите на Юнг, които, от своя страна, се базират и са вкоренени в хилядолетни 
исторически културални и ментални традиции, което ги прави взаимно изоморфни и 
синхронизиращи се самопотвърждаващи се пророчества сред милиарди хора, за разлика от 
датиращите едва от няколко десетилетия емпирико-статистически получени личностни 
конфигурации на 16-факторни, 5-факторни, или други n-факторни модели, които са известни 
само на експертите-психолози, и които вероятно до едно-две десетилетия ще бъдат 
заместени с други, по-адекватни на реалността обяснителни модели. Във връзка с последните 
може да се отбележи и още един интересен и важен аспект. Парадоксално е, че популярните 
съвременни факторни модели за личността се базират на статични, устойчиви, единични 
черти, докато древните и средновековните личностни модели – 3-факторния индийски, 4-
факторния гръцки, 5-факторния китайски и 7-факторния ислямски – имат всъщност 
процесуален характер и се базира не толкова на стабилни черти, колкото на сили, енергии, 
стихии, процеси и са насочени не само към вътрешно-индивидуалните характеристики на 
хората, но и към физическата, междуличностната и социо-културна среда, а китайският 
личностен модел ги разглежда и като етапи и цикли в дневния, годишния и целожизнения 
цикли, което е доста съзвучно с най-съвременните разбирания по този въпрос. 

Казано по друг начин, личностните типологии, които се базират на големи историко-
културни традиции са по-устойчиви, по-разбираеми, и поради това по-полезни за хората и 
техните общности, отколкото тези базирани на емпирично-факторни статистически 
изследвания. От конструктивистка гледна точка, социо-екологичната валидност и 
практическата полезност на дадена типология е по-мощна и по-адекватна от емпиричната, 
статистически базираната, при това често критикувана като спорна, валидизация, защото 
културално-практическата релевантност на даден психологичен модел и инструмент е по-
важна за ползвателите от техните психометрични характеристики. Това е така, защото в 
днешният мозаичен и свръхдинамичен постмодерен свят хората и институциите имат силна 
нужда от смислообразуване и интегриране, а не от допълнителни технически детайли, 
повечето от които са трудни за разбиране и осмисляне от тях. 

1.3. КОНТЕКСТУАЛНИЯТ пример е свързан с първият известен ми тест и 
систематично изследване на училищна готовност (Schwabe, Bartholomai, 1870, цит. по 
Bronfenbrenner, 1994). То е проведено през 1869 г. и публикувано през 1870 г. от немския учен 
Ф.Бартоломeй. В него се описва измерване чрез въпросник на „съдържанието на ума” на ок. 
2000 шестгодишни ученици от 84 берлински училища и техните познания за, и ефекта на, 
квартала и града, в който живеят върху тях и връзката на това с готовността за училище. По-
късно това изследване става модел за проучванията с въпросници от С.Хол („бащата” на 
американската възрастова психология) на деца и се повтаря в Бостън през 80-те години на 19 в. 

Интересното в това изследване от преди 145 години, е че то е по-съзвучно с най-
новите социо-екологични тенденции в оценяването на училищната готовност /УГ/ и 
плавният и успешен преход от ДГ към училище (Pianta, 1999) и новите, базиране на 
автентично оценяване и структурирано наблюдение най-популярни през последните години 
в САЩ методики за училищна готовност - GOLD, WSS, COR – които са най-използваните 
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официално регламентирани в САЩ методики за оценяване на УГ на индивидуално, групово 
и организационно ниво (Ackerman, 2012, p. 24-25), както и с EDI, която е най-популярната 
методика за оценяване на УГ на общностно, и съответно, на общинско и национално ниво), 
отколкото напр. с използваните днес в България методики за училищна готовност, които 
оценяват преди всичко когнитивните аспекти на УГ, които, в най-добрия случай, са 
половината от минимално необходимите аспекти, според вече 20-годишния консенсус по 
този въпрос (Kagan et al, 1995)., при това се изследва само самото дете и се неглижира 
неговата микросреда. От станалото класическо мета-аналитично проучване на 70 
лонгитюдни изследвания на УГ осъществено от К.ЛаПаро и Р.Пианта (La Paro, Pianta, 2001) 
бе установено, че съвкупният ефект на свързани с децата техни характеристики обуславя ок. 
25% от вариацията между тях по отношение на успешността им в училище, а останалите 75% 
се отнасят до семейни, училищни и по-общи фактори, т.е. свързаните с контекста. 

Или казано с други думи, както за най-първото изследване на училищната готовност 
от преди век и половина, така и за най-новите методики за оценяването й от последните 
години са характерни социална екологичност, автентично оценяване, обсервационни методи, 
обхващане на широк спектър от необходими за успешно започване на училището знания и 
умения, оценка на микросредата и практическа контекстуалност, т.е. свързаност с реалния 
живот и обкръжение на оценяваните деца и др., все неща, които липсват в използваните 
понастоящем у нас методики за ПО в тази област. 

Тук е интересно да отбележим, че най-характерната особеност на постмодерните 
методики за оценяване на УГ се основават на структурирано наблюдение в реалната среда на 
децата в широк спектър от сфери – не само познавателната, моторната и езиковата, но и 
емоционалната, мотивационната, социалната, здравната. Този акцент върху наблюдението е 
в синхронен с позицията на водещи китайски учени от 3 в. (Shi, 2004, p. 330), според които 
наблюдението на поведението на хората е магистралния път за тяхното опознаване и 
оценяване, нещо, което е важно направление и в постмодерното ПО, а ще става и все по-
важно и водещо в бъдещото транс-модерно ПО. 

# # # 

Какъв е общият извод от дадените по-горе три (от стотиците възможни) примера. 
Когато искаме да разберем какво представлява ПО трябва да се де-центрираме от неговият 
частен евро-американски емпирицистки вариант от 20 век представен в няколко десетки 
популярни книги, и да го погледнем в неговият глобален, цялостен, многомерен и 
многохилядолетен вариант, който е на порядъци по-богат и поучителен от традиционните 
академични учебници по психодиагностика ползвани по света и у нас, и на които се основат 
знанията и разбиранията на повечето психолози. 

Китайският хилядолетен опит, както и огромният опит натрупан в редица култури и 
общества в Азия, Африка и Латинска Америка, показват необходимостта от глобализиране 
на нашите разбирания за психиката и психологията, както и излизане извън тесните 
сциентистки рамки и включване на целия културен опит и традиции на хилядите и дори 
милионите локални и извънпсихологични професионални общности, субкултури и култури. 
Образно, бихме могли да оприличим натрупаният минал опит като едно огромно дърво, в 
което освен мощни корени и високо и здраво стъбло има хиляди клони, клонки и милиони 
листенца, всяко от които, от своя страна, представлява една матрьошка с десетки вградени в 
нея по-малки матрьошки, във всяка от които има събран в различни модалности човешки 
опит и би било доста глупаво да го игнорираме и да смятаме, че от значение е само ствола 
или един, колкото и да е голям, клон на дървото. Според нас, трябва да се опази и използва 
цялото дърво, дори и тук-там да има вече позасъхнали клонки и листа, а не само една или 
друга негова част, която и да е тя. Ние наричаме този разширен подход, това усвояване на 
целия натрупан в дървото на живота, знанието и мъдростта човешки хилядолетен и многолик 
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опит „глобална мъдрост” (Рандев, 2010). В тази посока в следващите години и десетилетия 
предстои от хиляди изследователи да се извърши огромна по обем работа за да се 
идентифицира, извлече, систематизира, интегрира и направи достъпен гигантския глобален 
хилядогодишен съвкупен човешки опит в тази област. Това е необходимо, от една страна, за 
да не се загубят безвъзвратно усилията и постиженията на милиони, и дори милиарди хора от 
стотиците поколения и милионите общности живели преди или живеещи редом с нас, а от 
друга страна, в този опит, могат да се намерят не малко полезни и поучителни неща, както за 
нас, така и за бъдещите поколения, които да са от полза за психологията и за ПО, в частност. 

# # # # # 

2. КАКВО НИ ОЧАКВА В БЪДЕЩЕ ? 

2.1. ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ 
Има няколко начина, подхода, стратегии да се опитаме да надникнем и прогнозираме 

какви са тенденциите и възможните реалности в средното и по-отдалеченото бъдеще 
(примерно първата половина на 21 век). Те се различават както по времевият си хоризонт – 5, 
10, 20, 30, 50, 100 години напред, така и по източниците и каналите си на генериране (наука, 
политика, бизнес, военни и сигурност, изкуство, масова култура и др.). Нито един от тези 
времеви хоризонти и източници на генериране на прогнози не е за подценяване, защото 
всеки от тях си има, както своите минуси, така и своите плюсове, а и, както се казва – 
„богатството е в разнообразието”.  

По отношение на времевия хоризонт има две стратегии: 1) да екстраполираме в 
недалечно бъдеще (5-10-15 г.) днешните тенденции и 2) да отидем в по-далечното бъдеще 
(30-50-100 г. напред), както то е изобразено от футуристите и сай-фай филмите, и оттам, по 
метода на обратното инженерство (reverse engineering), да реконструираме възможните 
пътища, етапи, средства и продукти водещи към тях. Както отбелязахме в началото на 
студията ние предпочитаме да копаем тунела не от единият, а насрещно от двата му изхода. 

Нека започнем с екстраполациите на днешните тенденции към близкото бъдеще (2015-
2020). За съжаление, не са много достъпните ни, т.е. публикувани, опити в това отношение. 
И все пак има някои - по-долу давам два от тях, които са от водещи американски 
организации свързани с оценяването в сферата на военните и на образованието 

През април 2013 г. бе проведен специален семинар с участието на близо 150 експерти 
от водещи правителствени агенции и частни корпорации свързани с отбраната, човешките 
ресурси и военната психология на тема „Нови насоки при оценяване на постиженията на 
индивидите и групите” (National Research Council, 2013). В него се прави опит да се 
набележат по-конкретни пътища, стъпки, форми за създаването и внедряването на нови 
технологии за ПО на индивидуално и групово ниво за целите на военните в САЩ. Някои от 
набелязаните пътища са генериране на нови конструкти, нови методики, нови способи за 
администриране на методиките и за обработка на данните. Сред по-конкретните насоки са 
напр. контекстуализирането на методиките, интегрирането на психологични, психофи-
зиологични и биологични данни за индивидите, проучването и използването на колективната 
интелигентност, по-масирано използване на новите технологии за получаване, обработка, 
интегриране и презентиране на данните и др. 

Другият пример е създаването, също през 2013 г., на Центъра за Напреднала 
Психометрика (CAP) към Educational Testing Service (ETS), която е най-голямата в света 
организация за образователно тестиране, осъществяваща годишно на 50 млн. тестирания в 
9 000 центъра в 180 държави, като нейни са такива популярни тестове като SAT, TOEFL, 
GRE и редица други масово използвани в целия свят. Целта на този нов център е «да 
откликне на фундаменталните промени в преподаването, ученето и оценяването» и на 
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невъзможността те да бъдат подкрепени от досегашните подходи към оценяването, като 
стартира дългосрочни проекти и изследвания насочени към създаване и внедряване на ново 
поколение подходи за «събиране на данни от симулационни и интелигентни обучаващи 
системи, прилагането на динамични модели, на статистически модели за комплексни задачи 
свързани с образователни конструкти, които интегрират когнитивната наука с 
психометриката, психометрично моделиране на нови конструкти, като колаборативното 
решаване на задачи, прилагане на техниките на дейта майнинга към данните от оценяването» 
(ETS, 2013). 

Ако преминем към дългосрочното прогнозиране, ако подредим източниците в тази 
област по тяхната официалност, то ще се получи следната картина:  

Първо, това са анализите и прогнозите на различни национални и международни 
правителствени или неправителствени организации занимаващи се с дългосрочни прогнози, 
като напр. Световната банка, OECD, МВФ, ЦРУ, IGF, ESF и десетките аналитични и 
прогностични тинк-танк институции. Тук особен интерес представляват дългосрочните 
научно-технически програми под егидата на президента на САЩ, като напр. NBIC (Nano-
Bio-Info-Cogno, а в перспектива и Soc) /Roco et al, 2002, 2013/ за широкомащабна 
конвергенция на основните фундаментални и приложни научни области или напр. 
инициативата BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) 
/BRAIN Initiative, 2013, 2014/, имаща за цел да де-кодира дейността на мозъка, по подобие на 
програмата за „Човешкия геном” де-кодирала гените на човека. Тези програми и инициативи 
са насочени не само и толкова към прогнозиране, колкото към фундаментални и приложни 
изследвания и внедрявания в съответните области в следващите едно-две-три десетилетия. 
Прогнозите на споменатите по-горе центрове и програми служат за ориентация на 
политиците и бизнеса при изработване на техните дългосрочни стратегии – 20, 30 или 50-
годишни.  

Второ, това са книгите на изтъкнати футуристи, започвайки от „Границите на 
растежа” (1972) на Римския клуб, „Третата вълна” (1980) и последващите книги на 
А.Тофлър, „Мегатенденциите” (1982) и другите книги на Дж.Несбит, до поредицата 
прогностични бестселъри на Р.Кърцвейл – «Епохата на интелигентните машини» (1990), 
«Епохата на духовните машини» (1999), «Сингуларността е близо» (2005), «Как да създадем 
ум» (2012), които се опитват, относително реалистично да обрисуват на планетарно, 
социетарно, общностно, организационно, групово, семейно и индивидуално ниво какви биха 
били те примерно след 25, 50, 75 или 100 и повече години. Тук може се отбележи, че един от 
тези футуристи - Р.Кърцвейл, който е носител на няколко от най-високите американски 
награди за иновации и технологии, от края на 2012 г. бе привлечен от компанията «Гугъл» 
като ръководещ нейните разработки в областта на машинното учене, изкуствения интелект и 
прогнозиране на техническото развитие. От доста години съществува и международно 
движение и мрежа от организации за трансхуманизъм (член на чиято световна организация – 
WTA - имам честта да бъда) и сингуларитизъм, посветени на обсъждането, подготовката и 
постигането на технологична сингуларност и съдействие за доразвитие на способностите на 
човека и дори появата на нов тип хора – „Човек 2.0” – интегриращи биологичните и 
технологичните иновации в своя и обществена полза (не случайно и създадената от мен 
фондация носи името „Човек Плюс”). Съществуват и редица неправителствени организации 
и изследователски групи (напр. 2045 Initiative), които имат амбициозни футуристични 
проекти за т.н. “mind uploading” (Wikipedia, 2014e), т.е. извличане, пренос и имплантиране на 
човешката психика и личност на друг биологичен или технически субстрат. Като спорът не е 
дали, а кога това ще стане възможно – според по-традиционните академични учени това ще 
стане около 2085 г., според по-радикалните ентусиасти - около 2035, а според Р.Кърцвейл, 
който се смята за умерен оптимист - около 2045 г., което не е много далече, само на едно 
поколение разстояние. 
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Идеите на футуристите са полезни с това, че дават насока на мислене и търсене на 
хиляди творчески личности в областта на науката и техниката, а също и на иновативно 
мислещи бизнесмени и някои политици. Между другото, вече има уеб сайтове, които дават 
конкретни прогнози какво кога се очаква да се случи – по години и по десетилетия (виж 
напр. FutureTimeline, 2014). 

Трето, това са все по-нарастващия брой произведения на изкуството – книги, 
видеоигри и най-вече филми, които художествено пресъздават с големи детайли възможни 
сценарии и ситуации в по-близкото или по-далечно бъдеще не само от областта на техниката, 
но и в областта на човека и неговата психика и дори ПО. Става дума, както за популярните 
телевизионни сай-фай сериали като «СтарТрек», «Стар Уорс», «СтарГейт», «Герои», «4400» 
или за тв спай-фай сериалите като «Никита», «Наречена още», «Джейк 2.0», «Континуум», 
така и за десетките филми от последните 10-15 години като напр. трилогията «Матрицата» 
(1999,2003), «Изкуствен интелект» на С.Спилбърг (2001), поредицата «X-мен» (2000-2017), 
«Трансцендентност» (2014), «Люси» (2014) и мн.др., голяма част, от които имат транс-
хуманистична насоченост, т.е. представят хора със свръхразвити биологични, физически или 
психически способности, както и клонинги, високоинтелигентни андроиди и срастване 
между всички тези нови човешки форми в индивидуален или общностен вид, като нова раса 
хора и глобален интелект, а в по-далечно бъдеще – 22 в. и нататък – принципиално нови 
форми на живот, психика, комуникация, индивидуално психично безсмъртие и непознати ни 
още форми на развитие. 

За четящите тези редове скептици и песимисти, трябва да отбележим една интересна и 
важна тенденция – историческият и житейският опит показва, че преди дадена научна, 
техническа или социална иновация да стане реалност, години или десетилетия преди това тя 
е била създадена в дадено произведение на културата – до скоро книги, a днес най-често 
филми, които, от своя страна, са мотивирали десетки хиляди млади учени, както и десетки 
милиони деца, юноши и младежи да поискат и да се стремят да реализират това, което е 
представено в тях като една увлекателна и предизвикателна художествена измислица. Трябва 
също да се подчерта, че в това наблюдаваме феномен на колективно, масово ниво, който е 
съзвучен и аналогичен на феномена съзидателна визуализация, който се използва, както в 
масовата психотерапевтична и консултативна практика, така и в много от духовните учения 
и практики, изразяващ се в това, че ако успеем добре, детайлно и мощно да визуализираме 
желана от нас реалност, бъдещо наше състояние, то тази наша представа става мощен 
мотивиращ механизъм за постигането му и в редица случаи това организира действията ни и 
наистина се материализира на практика. Подобно нещо, ние смятаме, че се и ще се получава 
при милиони юноши и млади хора, които визуализирайки индивидуално и колективно и 
споделяйки помежду си лично или онлайн своите чувства, мисли, идеи и действия, как това, 
което те са видели на екрана да се случи, ще положат всички усилия тези инициирани от сай-
фай филмите бъдещи реалности да се материализират в обозримо бъдеще в рамките на 
техния живот, т.е. в следващите няколко десетилетия. 

2.2.НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
Бъдещето е многолико, многомерно и поливариантно. Очакват ни хиляди нови 

предизвикателства, проблеми, възможности и реалности. Част от тях и днес можем донякъде 
да прогнозираме – в редица книги и уебсайтове са представени стотици подобни 
новопоявяващи се технологии, т.н. emerging technologies – виж (Wikipedia, 2014f) отнасящи 
се до десетки области на живота, като част от тях имат отношение и към психиката и 
психологията. Тук, поради липсата на място ще представя само някои от тях (подредени по 
времевия хоризонт от 5 до 35 г. в бъдещето, т.е. между 2020 и 2050 г.), а именно: 
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• масивен необратим преход от аналогов, хартиено-ръчен способ за презентиране и 
обработка на тестовете към дигитален, компютърно-комуникационен, при това на 
различни платформи; 

• съчетаване и интегриране на данни за индивидите, групите, организациите и 
общностите от психологичен, психофизиологичен, биологичен, социо-
демографски, икономически, административно-правен и друг характер; 

• извличане, обработка, анализ, интегриране, интерпретация и визуализация на 
данни от оценяването с масивно използване на спектър от техники за дейта 
майнинг на разнообразни видове данни, многомерният им анализ и профилиране, 
широко използване на подходи от арсенала на невронните мрежи, изкуствения 
интелект и др. под.; 

• постепенен преход от предимно субективни самоотчетни данни за дадени 
психологични черти към дистанционно регистриране на обективни 
психофизиологични и биологични показатели, както и характерни траектории и 
патерни на поведение; 

• постепенен преход от използване в ПО на прости, ниско-мерни задачи, ситуации и 
ниско мерни психологични конструкти към сложни, динамични, високомерни 
задачи, ситуации и характеристики; 

• постепенен преход от обобщени, неконтекстуални по насоченост и съдържание 
психологични методики и тестове към изразено контекстуални такива, т.е. 
насочени към и отчитащи спецификата на разнообразните контексти, ситуации, 
задачи, групи, екипи, общности и т.н., в които живее, работи, учи и т.н. даден 
индивид или група;  

• постепенен преход от еднократно събиране на статични данни за отделни 
индивидуални и групови психологични, биологични и социални характеристики 
към периодичен и дори постоянен мониторинг и интегриране на динамични редове 
от същите характеристики; 

• постепенно интегриране на човешкото тяло и индивидуалната и груповата 
психика, групи и общности с разнообразни и многобройни изкуствено създадени 
средства и технологии с цел подобряване на психиката/те и улесняване на 
взаимодействието й/им с изкуствено създадения материален и символен свят; 

• постепенно различните модалности на срастване на човека и технологиите – в т.н. 
медиирана (mediated) реалност, чиито частни форми са напр. „усилена” 
(augmented), симулирана (simulated), смесена (mixed), символна, виртуална и други 
междинни между хората и техниката реалности – ще стават все повече основната 
реалност, в която ще живеят, работят, учат и забaвляват хората, реалност, която ще 
изисква развитието на широк спектър от нови нагласи, умения и поведения у 
всички тях; 

• постепенно, но необратимо ще вървим към формирането на т.н. „глобален мозък” – 
масивна глобална интеграция в едно цяло на всички хора на планетата, заедно с 
информационната и технологичната инфраструктура и съдържание, по пътя към 
които днешните интернет, социални мрежи и онлайн енциклопедии са само 
първите една-две от примерно 10-те стъпки в тази посока, които ще се реализират 
през следващите десетилетия; 

• постепенно създаване на биологичните, психичните, технологичните и социалните 
технологии, възможности, условия и норми за цялостно извличане, пренос и 
имплантиране на човешката психика и личност на друг биологичен или технически 
субстрат, чрез което хората ще станат субстрато-независими, и в този смисъл, 
практически безсмъртни. 
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Постъпковата интеграция в следващите няколко десетилетия до средата на 21 в. само 
на изброените по-горе дузина тенденции, наред с други десетки подобни, ще създава цял 
спектър от нови възможности, но и нови проблеми пред хората, както и многобройни 
предизвикателства и нови задачи и насоки на работа пред психолозите, както по света, така и 
у нас, за които, аз не съм убеден, че повечето колеги имат не само готовност да работят по 
посрещането и справянето с тях, но дори, дали въобще ги осъзнават. 

Някои по-традиционно настроени от четящите тези редове могат и да си помислят – 
всичко гореказано е някаква научна фантастика, а не научна психология. Тук искам да им 
напомня, че до преди 30 г. нямаше персонални компютри, до преди 20 г. почти никой не 
знаеше какво е интернет, до преди 10 г. никой не ползваше смартфони и 3D телевизия. 
Технологичното развитие, както го доказва Р.Кърцвейл (Kurzweil, 2005) /за когото Бил Гейтс 
казва „Рей Кърцвейл предсказва най-добре от всички бъдещето на изкуствения интелект” 
(Kurzweil, 2005, prise)/, през последния век се развива експоненциално, и на всеки няколко 
години удвоява не само скоростта, но и ускорението си. Така според неговите прогнози 
(Kurzweil, 2005) не след столетия, а в средата на 21 в. ще достигнем до т.н. технологична 
сингуларност, т.е. почти мигновено развитие, след която точка нямаме разумни основания да 
прогнозираме какво ще се случи. Това още днес поставя науката, практиката и психологията, 
в частност, и у нас, да започне да осмисля тези доста реални перспективи, за да не стигнем до 
описваната в „Шока на бъдещето” (1970) на А.Тофлър ситуация, при която бъдещето ни 
връхлита и залива като гигантско цунами, от което спасение няма и хората изпадат в 
социална парализа поради бързите технологични промени. 

# # # # # 

3. ГОЛЕМИТЕ ЕПОХИ И ЕТАПИ В ПО 
А сега, след като представих в първата част на настоящата студия някои примери от 

миналото, а във втората част някои възможни тенденции в бъдещето, нека сега ги обединим, 
заедно с добре познатите от учебниците по психология факти и тенденции от 19 и 20 в. в 
едно цяло и да видим каква е общата логика на развитие на ПО. 

3.1. СИНОПСИС НА ЕПОХИТЕ 
Ако обобщим в една схема целият натрупан глобален опит в областта на ПО бихме 

могли да го представим в една синоптична таблица от типа на тази в Таблица 1.  

Както се вижда от нея, могат да се разграничат 6 големи епохи в развитието на ПО, 
повечето, от които са с по няколко периода в своите рамки, които астично се припокриват:  

• Традиционна епоха – приблизително от ок. 2000 г. пр.н.е. до ок. 1750 г. н.е.), през 
която в няколко локални древни империи (Древен Китай, Вавилон, Гърция, Рим и 
др.) се полагат основите на първите езотерични и преднаучни системи за оценяване 
на хора; 

• епоха на Ранната Модерност - приблизително от ок. 1700 г. до ок. 1850 г. през 
която се търсят различни около и ранно научни форми за оценяване на хората; 

• епоха на Средна Модерност – приблизително от ок. 1825 г. до ок. 1950 г. с два 
периода – пионерски (ок. 1825 ÷ ок. 1915 г.) и масовизиране (ок. 1915 г. ÷ ок. 1950 
г.) 

• епоха на Късната Модерност – приблизително от ок. 1950 г. до ок. 2000/2010 г. с 
три периода – вътрешен фокус (ок. 1950 г. ÷ ок. 1980 г.), HiTech иновации (ок. 1980 
г. ÷ ок. 2010 г.) и търсене на нови подходи (ок. 1990 г. ÷ ок. 2015 г.) 

• епоха на Пост-Модерност – приблизително от ок. 1990/2000 г. до ок. 2020/2030 
г. с три периода – създаване на алтернативи (ок. 1990 г. ÷ ок. 2020 г.), 
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интеграция на алтернативите (ок. 2000 г. ÷ ок. 2025 г.) и «живи» онлайн тестове 
(ок. 2015 ÷ ок. 2030 г.) 

• епоха на Транс-Модерност - приблизително от ок. 2025 г. до ок. 2050 г. и след 
това, през която, на основата на глобална онлайн система базирана на глобален 
изкуствен интелект ще се осъществи масирана интеграция на появяващите се през 
епохата на пост-модерността алтернативни системи за дистанционно, 
автоматизирано, динамично оценяване на хората по спектър от генетически, 
психофизиологични, поведенчески, личностни и други маркери 

Обобщавайки, за период от ок. 4 000 години ние идентифицираме 3 мега епохи със 6 
периода – Традиционна, Модерна (която можем да разделим на Ранна, Средна и Късна) и 
Постмодерна (която можем да разделим на същинска Постмодерна и Трансмодерна с 
отворен край), в рамките на които можем да разграничим поне 11 специфични етапа, като 
последните два са предстоящи. 

В таблица 1 в най-дясната й колона са дадени съвсем кратки описания на основните 
характеристики на всеки от представените 11 етапа в развитието на ПО, така, както ние 
разглеждаме еволюцията и перспективите му през 4-те хилядолетия от неговото 
съществуване. 
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Таблица 1 

Големи ЕПОХИ в развитието на ПО 
 

No Години ЕПОХИ Основни ПЕРИОДИ и РЕГИОНИ КРАТКО ОПИСАНИЕ на ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ на ЕТАПИТЕ 
1 -2000÷ +1700 Традиционност Древните империи  

     Местни системи за оценяване 
Процедури за оценка и прогноза на индивидите в Древен Китай, Вавилон, Гърция, Рим и др. 
като: астрология, хуморална и темпераментова типология, система от стандартизирани 
изпитвания 

2 1700 ÷ 1850 Ранна Модерност Европа  

     До и около научни подходи Създаване на подходи за оценка и прогноза на индивидите от пред- и около научен тип, като:  
френология, физиогномика, хиромантия, графология, хомеопатия и др. 

3 1850 ÷ 1950 Средна Модерност Европа и Америка   

3.1. 1850 ÷ 1915  ПИОНЕРСКИ "Откриване" на психологичните измервания и тестовете;  Първи тестове в Европа и Америка 
(Галтън, Кятл, Бине, Торндайк и др.) 

3.2. 1915 ÷ 1950   МАСОВИЗИРАНЕ Разработване и широко използване на спектър от тясно специализирани тестове и 
комплексни батерии за военни, бизнес, образователни, медицински и др. нужди 

4 1950 ÷ 2000 Късна Модерност Америка и Европа  

4.1. 1950 ÷ 2000   ВЪТРЕШЕН ФОКУС Разработване и внедряване на спектър от психометрични техники за оценка и подобряване 
на вътрешните характеристики на тестовете и статистическата им обработка 

4.2. 1980 ÷ 2010   Hi-Tech ИНОВАЦИИ Въвеждане на спектър от технологични иновации в тестирането - компютри, интернет, мобил. 
устройства, дистанционни измервания и др. и бум в тестове по нови психологични конструкти 

4.3. 1990 ÷ 2010   Търсене на Нови подходи Поради нарастващото неудовлетворение и критики към модерното тестиране, търсене на 
алтернативи във всички негови аспекти 

5 2000 ÷ 2025 Пост-Модерност Глобално  

5.1. 1990 ÷ 2020   Създаване на алтернативи Разработване, внедряване и популяризиране на спектър от алтернативи на модерната 
психодиагностика 

5.2. 2000 ÷ 2025   Интеграция на алтернативите Интегриране на различните алтернативи в общ многомерен интегрален пост-модерен подход 
към ПО 

5.3. 2015 ÷ 2030   "Живи" онлайн тестове "Оживяване" на тестовете чрез създаване и интегриране на спектър от системи за 
дистанционно, адаптивно, динамично, онлайн, базирано на изкуствен интелект ПО 

6 2025 ÷ 2050 Транс-Модерност Глобално 
Масивна интеграция на всички методи за ПО в единна глобал-на онлайн система, базирана 
на глобален изкуствен интелект и технологии, позволя-ваща дистанционно динамично, в 
реално време оценяване и мониторинг по генети-чески, психофизиологични, поведенчески, 
личностни, социодемографски маркери 
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3.2. МЕХАНИЗМЪТ НА СМЯНАТА НА ЕПОХИТЕ 
Какво води до появата и смяната на дадените по-горе големи епохи в ПО?  

Основната причина за появата на нови тенденции, епохи, периоди и етапи в 
оценяването на хората е свързаната със съответната епоха промяната в общия подход за 
осмисляне и концептуализиране на психичната реалност като цяло, и нейното оценяване, в 
частност. Тук нямаме за цел да анализираме този механизъм през цялата му хилядолетна 
история, а ще се фокусирам само върху последните няколко десетилетия.  

Става дума за сериозна неудовлетвореност от съществуващите и доминиращи голяма 
част от днешната психология подходи. В традиционните, и особено в т.н. «модерни» 
подходи психичната реалност се разглежда като съставена от стотици, хиляди и дори 
милиони обособени парчета, черти, характеристики (един вид «психологични атоми»), 
връзката между които не е задължителна или е избирателна и най-често линейна. Това е едно 
механистично разбиране за човека и психиката, което не е излязло извън появилата се още 
през Ренесанса представа за човека като механичен обект, не отличаващ се принципно тогава 
от часовника или механичната играчка, а днес от компютъра. Поради тази механистична, 
машиноподобна представа за човека и психиката, използваните за концептуализацията и 
измерването й модели и методи са фундаментално ограничени и се свеждат до елементарни 
математико-статистически закономерности, операция и функции от атомарен и линеен 
характер, типични за училищната математика, и дори по-скоро за аритметика на нивото на 
основното образование. 

За съжаление, или по-точно за щастие, и реалността и човека и психиката са доста по-
различно нещо от горното описание – те са фундаментално свързани в единна жива и 
взаимодействаща си и вътре в себе си и с микро и макросредата си активна и динамична 
система, за концептуализирането, а и за измерването, на която са необходими съвсем друг 
тип модели – самооорганизационни, многомерни, нелинейни, силно динамични, екологични 
със съответстващ на това нов тип математически апарат – нови видове числа, нови видове 
математически функции и статистически операции, които за съжаление, в курсовете по 
психология в университетите не се преподават, не се познават, и не се използват – напр. 
комплексни и хиперчисла, тригонометрични функции, векторно и тензорно смятане, теория 
на хаоса и на катастрофите, кръгова, сферична и насочена статистика, генетически 
алгоритми, фрактална геометрия, дейта майнинг, изкуствен интелект, теория на динамичните 
системи, теория на сложността и много други. Тези модели и методи не са нови за световната 
наука и психология – те са известни от десетилетия (създадени са от средата до края на 20 
в.), но за съжаление, за България и за българската психология те са абсолютна новост и не 
само, че не се използват, те дори като названия не са познати. Вследствие на този тъжен 
факт, ние продължаваме да използваме прости механистични модели, прилагаме спрямо тях 
елементарни математики и статистики, и всичко това в своята съвкупност, радикално 
деформира и елементаризира сложната, многомерна, нелинейна, динамична, контекстуално 
силно зависима самоорганизираща се психична реалност. Резултатът от това са сложни и 
неразбираеми изследвания и лекции, които не само с нищо не допринасят за по-добро 
познание, но точно обратното, още повече объркват нещата, най-малкото защото радикално 
се опростява психичната реалност и се вкарва насила в известната притча за слона и 
слепците, или още по-лошо, в Прокрустовото ложе на елементарните модели, а на всичко 
отгоре, и се промиват мозъците на студентите по психология с някакви старомодни и 
неадекватни на реалността понятия и подходи, които по своята същност, въпреки 
претенциите за високо професионално ниво, всъщност са квази-, пара- и псевдонаучна 
абракадабра, базираща се на неверни и погрешни научни предпоставки и неадекватни на 
съвременните социални, технологични и психологични реалности понятия и методи. 
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Слава богу, през последния четвърт век тази абсурдна псевдо-научна игра, 
представляваща колос на глинени крака и една огромна заблуда и научна пирамида (близка 
до псевдонаучни понятия като топлород, етер, флогистон и др. подобни), се осъзна от 
водещи психолози и започна нормализиране на ситуацията чрез въвеждането на поне дузина 
нови подходи, на които ще се спра по-подробно във втората част на настоящата студия. 
Налице е и интересна тенденция - колкото по-постмодерни стават психологичните 
теоретични модели, толкова по-лесно и просто, достъпно дори за децата, става тяхното 
разбиране и усвояване, нещо, което не може да се каже за т.н. модерни подходи.  

3.3.СРАВНЯВАНЕ НА ПО ПРЕЗ МОДЕРНАТА И ПОСТМОДЕРНАТА ЕПОХИ 
На Таблица 2 по-долу е представено сравнение по 10 ключови критерия на характе-

ристиките на модерното и постмодерното ПО. Надявам се, че става ясна съществената 
разлика между тях и преимуществата на постмодерното спрямо модерното ПО. 
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Таблица 2 

СРАВНЯВАНЕ на "МОДЕРНАТА"ПСИХОДИАГНОСТИКА (20 в.) и "ПОСТ-МОДЕРНОТО"ПО (21 в.) 

 
 10-те "СМЪРТНИ ГРЯХА" на 

"МОДЕРНАТА" Психодиагностика през 20 в. 
10-те КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на 

"ПОСТ-МОДЕРНОТО" Психол. Оценяване през 21 в. 

No КРИТЕРИЙ КРАТКО ОПИСАНИЕ на  
на ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 
на ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 ПРЕДСТАВА за ЧОВЕКА    

1.1.    МЕХАНИЧНО УСТРОЙСТВО, изолирано от своята 
среда и поставено в изкуствена 

 ЖИВ СОЦИАЛЕН ОРГАНИЗЪМ, в тясна връзка със своята социо-екологична 
среда 

1.2.    АТОМАРЕН, съставено от множество обособени 
елементи (стабилни черти) 

 СИСТЕМНА, съставена от множество взаимно свързани динамични елементи и 
процеси 

1.3.    БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между отделните елементи 
(черти)  СЪС ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между отделните елементи и процеси 

1.4.    ако има връзка между елементите (чертите), то тя е 
ЛИНЕЙНА 

 Връзките между елементите и процесите са ключови, същностни за с-мата и са 
НЕ-линейни 

1.5.    като цяло, е СТАТИЧНА 

 като цяло е ДИНАМИЧНА, Самоорганизационна. Динамичността има много 
аспекти: 
 - спрямо ВРЕМЕТО - не статична снимка, а много-актов филм, с връзка между 
моментите 
 - спрямо ПРОСТРАНСТВОТО/СИТУАЦИИТЕ - не в 1, а в много разнородни 
ситуации и контексти 
 - спрямо отношението ТЕСТИРАН-ТЕСТЬОР - не дистанцираност, а активно 
взаимодействие 
 - спрямо РЕЗУЛТАТА от тестирането - не 1-кратен акт, а много-стъпков процес 

2 ОПИСАНИЕ    

2.1.    с НИСКО (0, 1, 2-мерни) психологични Конструкти  със СРЕДНО (2-3-мерни) и ВИСОКО (4, 5 и повече мерни) психологични 
Конструкти 

2.2.    Математически се описва с Реални числа и 
Аритметични и Алгебрични функции 

 Математически се описва с Комплексни и Хипер числа и разнообразие от 
математ. Функции 

2.3.    Геометрично се представят с Точки или Линии  Геометрично се представя с Кръгове, Сфери и други 3- и повече мерни обекти 

2.4.    Статистиката е за линейни, дискретни, статични 
елементи 

 Статистиката е за нелинейни, динамични, многомерни системи (напр. 
кръгова, сферична, дирекционална) 
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3 ФОКУС на тестирането  АКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ/Постижения, основани на 
МИНАЛИ процеси и дейности 

 Процеси, ПОТЕНЦИАЛИ и ВЪЗМОЖНОСТИ за БЪДЕЩИ Постижения, 
Обучаемост и Развитие 

4 Връзка Тестиран-Тестьор 
 ДИСТАНЦИРАН, НЕ-взаимодействащ Оценител. 
Последният ръководи целия процес. 
 Оценителят е в експертна, йерархична, статусно по-
висока позиция 

 АНГАЖИРАНОСТ, Активно Взаимодействие между Оценител и Оценяван. 
Освен Оценителя в оценяването (могат да) се включват самия оценяван и 
значими други, имащи отношение към него 
 Оценител(и) и оценяван са в партньорски, не-йерархични отношения 

5 СЪДЪРЖАНИЕ на айтемите  ИЗКУСТВЕНИ, НЕ-свързани с реалния живот и 
задачи на тестирания 

 ЕСТЕСТВЕНИ, АВТЕНТИЧНИ, Свързани с реалния живот и задачи на 
оценявания 

6 НАСОЧЕНОСТ на усилията  ВЪТРЕШНА насоченост към психометричните 
характеристики на теста  ВЪНШНО-Вътрешна насоченост, като Външната полезност е водеща 

7 Степен на УНИФИЦИРАНЕ 
 СТАНДАРТИЗИРАНИ предимно количествени страни 
на теста и тестирането.  
 Обикновено се предпочита 1 източник - даден тест  
(1 method-1 source) 

 ПОЛУ-Стандартизирани с баланс между Качествени и Количествени страни на 
оценяването. 
 Обикновено се използват няколко вида методики и източници на информация. 
(multi method-multi source) 

8 ХАРАКТЕР на ТЕСТА  предимно ЗАТВОРЕНО (с авторски права) 
съдържание. Стремеж към комерсиалност 

 често е с ОТВОРЕНО съдържание. Безплатен или, ако е платен, е за Обучение 
или за Абонаментни услуги 

9 ВРЕМЕВА НАСОЧЕНОСТ  "Сега и тук" - моментно поведение на тестирания и 
вземане на решения спрямо настоящето  Дълго-срочното развитие на Оценявания и неговите ресурси и потенциали 

10 КРАЕН РЕЗУЛТАТ  Вземане на Решения за тестирания от Експерти или 
Администратори в полза на Системата 

 Решенията се вземат съвместно от Оценител(и) и оценяван в полза, както на 
Системата, така и на Оценявания 

4. ОТ ЕВОЛЮЦИЯ КЪМ СТРУКТУРА НА ПОСТМОДЕРНОТО ПО 
Изложената по-горе накратко еволюция на ПО през вековете, както и предлагането на кратко- и средно-срочна прогноза за бъдещето 

му не е самоцелна. Идеята е тя да послужи като насока за търсене, намиране и представяне на съществените тенденции в съвременното, 
постмодерно ПО, отчитането, на които би било гаранция за неговата днешна и утрешна успешност, ефективност и полезност. 

Във втората част на настоящата студия, ще около две дузина такива съвременни тенденции групирани в 6 направления: 1) съдържа-
телно, 2) структурно, 3) динамично, 4) контекстуално, 5) прагматично, 6) математико-статистическо. Там, надявам се, че всеки заинтересуван 
от развитието на ПО, ще може да намери интересни и полезни за него неща, а някои от тенденциите, е възможно и да го изненадат. 

==================================================================================================== 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
121 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Айзенк, Х. (ред.), (1987) Модел за личност, София, Наука и изкуство 
[2] Министерски Съвет на РБ, Доклад за състоянието на администрацията - 2012, 2013, 

София, 2013, онлайн:  
 http://www.government.bg/fce/001/0211/files/DOKLAD_admin2012.pdf  

[3] Рандев, П.А. (2010) Проект „Глобална мъдрост”, онлайн: http://global-wisdom-
project.alle.bg/ 

[4] Ackerman, D.J, Coley, R.J. (2012), State Pre-K Assessment Policies, Princeton, Educational 
Testing Service 

[5] Bowman, M.L. (1989) Testing individual differences in ancient China. // American 
Psychologist, Vol 44(3), Mar 1989, p. 576-578 

[6] BRAIN Initiative (2013) BRAIN Initiative Challenges Researchers to Unlock Mysteries of 
Human Mind; онлайн: http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/brain-initiative-
challenges-researchers-unlock-mysteries-human-mind  

[7] Brain Research through Advancing Innovative NeurotechnologiesSM /BRAIN/ (2014); 
онлайн: http://www.nih.gov/science/brain/ 

[8] Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In: International 
Encyclopedia of Education, Vol. 3, 2nd. еd., Oxford: Elsevier 

[9] Chaffee, John (1985) The Thorny Gates of Learning in Sung China: A Social History of 
Examinations. New York: University of Cambridge Press. 

[10] Cohen, R.J, Swerdlik, M. (2010) Psychological Testing and Assessment (7th ed.), New York, 
McGraw−Hill 

[11] Crozier, J. (2002) A Unique Experiment. // China in focus, issue 12, summer 2004, онлайн: 
http://www.sacu.org/examinations.html  

[12] DuBois, P. H. (1966). A test-dominated society: China 1115 b.c.–1905 a.d. In A. Anastasi (Ed.), 
Testing problems in perspective (pp. 29–36). Washington, DC: American Council on Education 

[13] DuBois, P. H. (1970). A history of psychological testing. Boston: Allyn & Bacon 
[14] Elman, Benjamin A. (2000) A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial 

China. Berkeley: University of California Press 
[15] Elman, Benjamin A. (2013) Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press 
[16] ETS, (2013) ETS Creates New Center for Advanced Psychometrics (press release - 

28.01.2013); онлайн:  
 https://www.ets.org/newsroom/news_releases/new_center_advanced_psychometrics 

[17] FutureTimeline; онлайн: www.FutureTimeline.net  
[18] Goldstein, G., Hersen, M. (2000) Handbook of psychological assessment, 3rd ed., 

Amsterdam etc., Elsevier Science 
[19] Higgins, L.T., Zheng Mo (2002) An Introduction to Chinese Psychology-Its Historical Roots 

until the Present Day. // The Journal of Psychology Vol. 136, No. 2, March 2002, pp. 225-239 
[20] Kagan, S. L., Moore, E., & Bredekamp, S. E. (1995). Reconsidering Childrens Early 

Development and Learning: Toward Common Views and Vocabulary. In S. L. Kagan, E. 
Moore & S. Bredekamp (Eds.), National Education Goals Panel, Goal 1 Technical Planning 
Group Report 95-03, Washington, DC: Author;  онлайн:  
 http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/child-ea.htm 

[21] Kaplan, R.,M., Dennis P. Saccuzzo, D.S. (2009) Psychological Testing: Principles, 
Applications, and Issues, 7th ed., Wadsworth, Cengage Learning 

[22] Kurzweil, R. (2005) The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York, 
Viking Penguin Books 

[23] Marston, W.M. (1928) Emotions of Normal People, London, Kegan 
[24] McMullen, D.L. (2011) The Chinese Examination System in Dynastic China: Did it select 

the Brightest and Best ?, // Sunway Academic Journal, Vol. 8 

http://www.government.bg/fce/001/0211/files/DOKLAD_admin2012.pdf
http://global-wisdom-project.alle.bg/
http://global-wisdom-project.alle.bg/
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/brain-initiative-challenges-researchers-unlock-mysteries-human-mind
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/brain-initiative-challenges-researchers-unlock-mysteries-human-mind
http://www.nih.gov/science/brain/
http://www.sacu.org/examinations.html
https://www.ets.org/newsroom/news_releases/new_center_advanced_psychometrics
http://www.futuretimeline.net/
http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/child-ea.htm


Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
122 

[25] Miyazaki, Ichisada (1976) China’s Examination Hell: The Civil Service Examinations of 
Imperial China. Trans. Conrad Schirokauer. New York: Weatherhill 

[26] National Research Council. (2013). New Directions in AssessingPerformance Potential of 
Individuals and Groups: Workshop Summary. R. Pool, Rapporteur. Washington, DC: The 
National Academies Press 

[27] PeopleKeys (2012) The History and Development of DISC; онлайн:  
 http://peoplekeys.com/about-disc/disc-history/ 

[28] Pianta, R.C., Rimm-Kaufman, S.E., Cox, M.J. (1999) Introduction: An Ecological Approach 
to Kindergarten Transition, In: Pianta, R.C. & Cox, M.J. The transition to kindergarten. 
Baltimore: Paul H.Brookes 

[29] Roco, M.C, Bainbridge, W.S. (eds.) (2002) Converging Technologies for Improving Human 
Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive 
Science, Arlington, National Science Foundation, онлайн:  
 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-
%28%23%20023SUPP%29%20NSF-NBIC.pdf 

[30] Roco, M.C, Bainbridge, W.S., Tonn, B., Whitesides, G. (eds.) (2013) Converging of 
Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive 
Technologies,онлайн:  http://www.wtec.org/NBIC2/Docs/FinalReport/Pdf-secured/NBIC2-
FinalReport-WEB.pdf  

[31] Schwabe, H., Bartholomai, F. (1870) Der Vorsrellungskreis der Berliner Kinder beirn 
Eintritt in die Schule. In: Berlin und seine Entwicklung: Sta'dtisches Jahrbuch fiir 
Volkswirthschaft und Statistilz Vierter Jahrgang. Berlin, Guttentag 

[32] Shi, Jiannong (2004). Diligence Makes People Smart: Chinese Perspectives of Intelligence 
(pp. 325–343), In: Sternberg, R.J. (ed.) International Handbook of Intelligence. Cambridge, 
Cambridge University Press 

[33] Sternberg, R.J., (2003),  Ch.7 “Intelligence”, In:  Freedheim, D.K (vol.ed.) History of 
Psychology – vol. 1 of Irving B. Weiner, I.B (Ed.-in-Chief), Handbook of Psychology, 
Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons 

[34] Sudhoff, K. (1926). Essays in the History of Medicine. New York, Medical Life Press 
[35] Suen, H.K.& Wu, Q. (2006). The Keju exam system from a psychometric perspective. // In 

Liu, H.F. (Ed.) Selected anthology of the International Conference on Imperial 
Examinations, Xiamen, China. Paper presentation at the International Conference on the 
Imperial Examination System and the Study of Imperial Examination, Xiamen, Fujian, 
China. September 2005; онлайн:  
 http://suen.educ.psu.edu/~hsuen/pubs/Xiamen%20paper%20final2.pdf  

[36] Wang, R. (2012) The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography, 
Lanham,  Scarecrow Press 

[37] Wikipedia, 2014a - http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_examination  
[38] Wikipedia, 2014b - http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Xiuquan  
[39] Wikipedia, 2014c - http://en.wikipedia.org/wiki/Tangram  
[40] Wikipedia, 2014d - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_inventions 
[41] Wikipedia, 2014e - http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_uploading  
[42] Wikipedia, 2014f - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emerging_technologies 
[43] Wundt, W.M. (1874) Grundzüge der physiologischen Psychologie, Leipzig, Engelmann /цит. 

по: Айзенк, Х. (ред.), (1987) Модел за личност, София, Наука и изкуство, 43-44 с./ 
====================================================================== 

Панайот Рандев – фондация „Човек Плюс” 

София, ул. „Шишман” 5, вх. Б; тел:. (02)9899035, 0876422652; е-мейл: prandev@abv.bg 

http://peoplekeys.com/about-disc/disc-history/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-%28%23%20023SUPP%29%20NSF-NBIC.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-%28%23%20023SUPP%29%20NSF-NBIC.pdf
http://www.wtec.org/NBIC2/Docs/FinalReport/Pdf-secured/NBIC2-FinalReport-WEB.pdf
http://www.wtec.org/NBIC2/Docs/FinalReport/Pdf-secured/NBIC2-FinalReport-WEB.pdf
http://suen.educ.psu.edu/%7Ehsuen/pubs/Xiamen%20paper%20final2.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Xiuquan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tangram
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_inventions
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_uploading
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emerging_technologies
mailto:prandev@abv.bg


Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
123 

ПСИХОЛОГИЧНОТО ОЦЕНЯВАНЕ  
В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК: 

от традиционно през модерно към постмодерно  
и характеристиките на последното 

2-ра част: 
„Основни насоки в развитието на постмодерното психологично оценяване” 

Панайот Рандев 
Резюме: Във втората част на настоящата студия се прави анализ на около 25 конкретни иновативни 
тенденции в 6 големи направления на постмодерното психологично оценяване (ПО), а именно: 1) 
съдържателно; 2) структурно; 3) динамично; 4) контекстуално; 5) прагматично и 6) математико-
статистическо. На тази основа се правят някои изводи и препоръки за прилагането им и развитието на ПО у 
нас. Дават се и препратки към това как авторът и екипът му са отчитали и прилагали в своята работа част 
от тези иновативни тенденции в ПО. 

Ключови думи: психологично оценяване, психодиагностика, традиционно, модерно, постмодерно, 
съдържателно, структурно, динамично, контекстуално, прагматично, математика, статистика 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN THE BEGINNING  
OF THE 21ST CENTURY: 

from traditional through to modern  
and postmodern and the characteristics of the later 

Part 2: 
"Main Trends in the Development of the Postmodern Psychological Assessment" 

Panayot Randev 
Summary: The second part of this paper analyzes some 25 specific innovative trends in six major areas of the 
postmodern psychological assessment (PA), namely: 1) content; 2) structural; 3) dynamic; 4) contextual; 5) pragmatic 
and 6) mathematical and statistical. On this basis, there are made some conclusions and recommendations for the 
implementation and development of PA in this country. There are given some references to how the author and his team 
have considered and applied in their work some of these innovative trends in psychological assessment.  

Keywords: psychological assessment, psycho-diagnostics, traditional, modern, postmodern, content, structural, 
dynamic, contextual, pragmatic, mathematical, statistical 

===================================================================== 

В първата част на нашата студия изложихме накратко нашето виждане за еволюцията 
на психологичното оценяване (по-долу - ПО) през вековете, както и предложихме някои 
кратко- и средно-срочни прогнози за бъдещето му развитие през първата половина на 21 в. 
От него стана ясно, че в края на 20 в. – началото на 21 в. е налице масивна и дълбока промяна 
в разбирането както на психичното, така и на начините по-които се осъществява, както 
академичната, така и практическата психология, и в частност, ПО. Налице е мащабен преход 
от представа за човека и психиката като изолирано механично устройство към представата за 
тях като живи социални организми функциониращи в тясна, неделима, динамична връзка със 
своята непосредствена и по-обща социоекологична среда. В първата част на настоящата 
студия, в синоптична таблица по 10 ключови критерия представих и сравних философско-
методологичните различия между модерното (от 20 в.) и постмодерното (от 21 в.) ПО. Тук, 
във втората част, ще се опитам сбито да представя около две дузини съвременни тенденции в 
ПО, които смятам за важни, както и някои примери в тази посока от нашата собствена 
работа. Тези тенденции могат да се групират в следните 6 по-общи направления: 
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1) съдържателно,  
2) структурно,  
3) динамично,  
4) контекстуално,  
5) прагматично,  
6) математико-статистическо.  

 

5. в СЪДЪРЖАТЕЛЕН план са налице няколко тенденции.  

5.1. Първата, и най-важната, е определеното преместване на акцента в психологичните 
изследвания и методики, а оттам и в ПО, към позитивните, ресурсните, силните за 
индивидите, групите, организациите и общностите страни и аспекти, а не прекомерното 
фокусиране върху негативните, дефицитните, слабите им страни, така характерно и 
доминиращо през 20 век. Това доведе и до появата на т.н. «позитивна психология» в края на 
20 в. (става дума за американската школа и подход инициирани в края на 90-те години от 
М.Селигман, а не за популярната у нас т.н. „позитивна психотерапия”, основаваща се на 
идеите на иранско-немския лекар Н.Песешкиян от 60-те години на миналия век, различаваща 
се също и от популярното в медиите т.н. „позитивно мислене”). Ако за познатата на всички ни 
„модерна” психология през по-голямата част от 20 в. психологията е основно наука и практика 
за човешките проблеми, кризи и травми, то за позитивната психология тя е преди всичко 
насочена към подпомагане на хората за постигане на благополучие (wellbeing) в двете му 
основни разновидности – обективно (flourishing, процъфтяване, евдемония) и субективно 
(happiness, щастие основано на удоволствие, хедонистично). 

Сред най-популярните и използвани широко през последните години позитивни, 
ресурсни конструкти са напр.: чувство на съгласуваност (Sense of Cohesiveness, SOC) на 
А.Антоновски; психична твърдост (Hardiness) на С.Мади и на С.Кобейса; психична 
съпротивляемост, резилиенс (Resilience) на поредица от автори; посттравматичен растеж 
(Posttraumatic Growth) на Р.Тедески и Л.Калхуун; психична якост (Mental Toughness) също на 
редица автори; научен оптимизъм (learned optimism) на М.Селигман, процъфтяване 
(flourishing) на редица автори; омоществяване (empowerment) на P.Фрейре; трудова 
ангажираност (work engagement) на В.Шауфели и др.; надежда (hope) на М.Снайдер; поток 
(flow) на М.Чиксентмихаи; щастие (happiness) на поредица от автори; кураж (courage) на 
М.Селигман и др.; мъдрост (wisdom) на редица автори; благодарност (gratitude) също на 
поредица от автори; дългосрочна упоритост (grit) на А.Дъкуорт; уелнес (wellness) на 
Дж.Травис и още десетки сходни конструкти лансирани и изследвани през последния 
четвърт век. За всички тези конструкти има разработени методики за измерването им, по 
наши оценки между 200 и 250. За много от тези конструкти има повече от една методика 
(напр. за резилиънс, на нас са ни известни близо 20 теста), а някои от тях имат и кратки 
форми, форми за подрастващи и за различни контексти. Презентации на част от методиките 
за позитивни конструкти могат да се намерят в някои популярни наръчници по позитивна 
психология (Snyder, 2002; Lopez, 2003; Gilman et al, 2009, Lopez, 2009). Важно е, също така, 
да се отбележи, че много от тези методики са свободно достъпни. Ние, от Институт Ре-
Генезис, чието цяло име е „за позитивна и конструктивна психология” от 2000 г. насам 
адаптираме и популяризираме сред колегите от страната в нашите семинари над дузина 
методики за ПО на десетина от изброените по-горе позитивни конструкти. Ние разполагаме с 
над 150 методики за тези конструкти и планираме в близките години да адптираме поне 1/5 
от тях с помощта на колеги от конституиращата се в момента мрежа към нашата 
Колаборативна База за Психологични Тестове и новоучредената секция по „Позитивна 
психология” към ДПБ (КоБаПсиТ, 2014). 
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Лидерът на позитивната психология – М.Селигман - отива още по-нататък - той 
допълва и, в известен смисъл, контрабалансира широко използваната от психиатрите и много 
от клиничните психолози класификация на психичните болести и проблеми – DSM (IV или 
5), а и на СЗО класификацията МКБ (ICD-10), като предлага своя класификационна система 
за оценяване на позитивните, ресурсните страни в индивидите – „Силни страни и 
добродетели на характера” /CSV/ (Peterson, 2004). В нея, на 800 страници, Селигман и 
съавторът му Кр.Питърсън подробно описват 6 ключови добродетели (core virtues), 
конкретизирани в 24 силни страни на личността. CSV e третата логична стъпка по посока на 
де-патологизацията и де-медикализацията на психичния живот на хората. Посоката на 
движение на класификационните системи върви по следната линия:  

0)  DSM-IV/5 и MKB/ICD-10 (патологизация на индивида); 

1)  International Classification of Functioning, Disability and Health /ICF/ (опит на СЗО да 
разшири обхвата на класификациите си чрез включване в тях и на нормалното 
функциониране на индивидите, но оставайки в медицинския модел); 

2)  Person-In-Environment System (PIE) – американската класификационна система на 
социалните работници за оценка на индивидите и тяхната среда, включваща и 
идентифициране на вътрешните и външните ресурси; 

3)  Character Strengths and Virtues /CSV/ - споменатият вече класификационен модел на 
Селигман-Патерсън за използване в позитивната психология. Еволюцията от 
дефицити и слабости към ресурси и силни страни е повече от очевидна, дори само 
по заглавията на класификационните системи. 

Контрабалансирането чрез позитивни конструкти и съответстващите им 
класификационни системи е наложително поради твърде далеч стигналото в САЩ, в не 
малка степен в Европа, а и донякъде у нас, патологизиране и медикализиране на нормалните 
човешки затруднения и проблеми от страна на мейнстрийм психиатрията и свързаната с нея 
клинична психология, както в частта на диагностиката и ПО, така и в терапията им, 
акцентираща на психофармакологията. Един от многото възможни показатели за да докажем 
това твърдение е впечатляващото нарастване на броя на класифицираните психични 
заболявания в рамките на САЩ за последните 175 г.:  

1 през 1840;  

7 през 1880;  

22 през 1917;  

106 изложени на 130 с. в DSM-I (1952);  

182 изложени на 136 с. в DSM-II (1968);  

265 изложени на 482 с. в DSM-III (1980);  
292 изложени на 567 с. в DSM-III-R (1987);  

365 изложени на 886 с. в DSM-IV (1994);  

421 изложени на 943 с. в DSM-IV-TR (2000).  

Както се вижда от тези данни през 20 в. имаме над 20-кратно нарастване на броя 
психични диагнози, което надали съответства на реалните процеси в обществото и показва 
нагледно, че психиатричните диагнози следват не толкова реалността, колкото са породени 
от други фактори – научна и квази-научна класификация, бизнес интереси на 
фармацевтичните компании и част от психиатрите, както и интересите на здравните 
застрахователи и част от администраторите и политиците.  
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По отношение на последното е показателна позицията на бившия координатор на 
екипа разработил американската система за класификация на психичните заболявания DSM-
IV (1994) - проф. Ален Франсиз, чиято последна книга носи недвусмисленото заглавие 
«Спасявайки нормалността: Вътрешен бунт срещу излeзлите извън контрол психиатрични 
диагнози, DSM-5, голямата фармацевтика и медикализацията на ежедневния живот” (Frances, 
2013a). Проф. Франсиз привежда следните данни: „В момента сме в разгара на няколко 
пазарно стимулирани диагностични моди: процентът на диагностицираните с дефицит на 
вниманието и /хиперактивно разстройство (ADHD) се е утроил през последните двадесет 
години; диагнозата биполярно разстройство при децата има увеличаване четиридесет пъти; а 
диагнозaтa аутизъм се e увеличилa с повече от двадесет пъти. В САЩ, разпространението на 
психичните разстройства сред населението се съобщава, че е достигнало 20-25% на годишна 
база, а целожизнено - 50%» (Frances, 2013b).  

Така, става ясно, че психиатричните диагнози и свързаното с тях ПО в клиничната 
психология, както и в други свързани с тях области като училищна психология, социална 
работа и редица други, представляват не само и толкова „откриване” на реално 
съществуващи явления, колкото социално конструиране на психични реалности и проблеми 
и тяхното, патологизиране, медикализиране и ятрогенизиране в болести с цел 
психофармакологичното им лечение в рамките на здравната система. В редица изследвания и 
книги през последния половин век, започвайки от анти-психиатрията през 60-те години до 
съвременната социално-конструктивистка критика се разкрива в детайли този механизъм на 
социално конструирана реификация, патологизация и медикализация на психичния живот и 
поведение на хората извършван от психиатрията (Szasz, 1961, 2007; Фуко, 1996, Parker, 1995, 
Caplan, 1995, Kutchins, 1997, Neimeyer, 1999, Maddux, 2002). 

Коментарите, както се казва, са излишни. Най-малкото поради това, се налага 
засилване използването на позитивни конструкти в психологията и психологичното 
оценяване, в частност, за нормализиране на ситуацията, защото, както подчертава 
А.Антоновски, салутогенезисът се различава от патогенезисът, тъй като имат различни 
механизми (Antonovsky, 1979, 1987). Позитивната психология и подход не само критикува 
тази социално конструирана и реифицирана болестно-центрирана парадигма на 
диагностицирането и ПО на хората, но и предлага своите алтернативи за коригирането и 
нормализирането й (Maddux, 2002, Wright, 2002). Ние също имаме своите съображения в тази 
посока – виж Приложението. 

5.2. Втората тенденция е по-добро балансиране в изследванията и методиките 
между компонентите в триадата «индивид – поведение - контекст» и реабилитация на 
втория и третия компоненти, за разлика от доминиращото през 20 век прекомерно 
акцентиране преди всичко на първия компонент – индивида или групата. Развитието тук е 
олицетворено от възхода на социо-екологичния подход (Wikipedia, 2014a), както и на 
приложения поведенчески анализ /applied behavioral analysis - ABA/ (Wikipedia, 2014b). 
Въпреки, че в САЩ и двата подхода се ползват с изключителна популярност през 
последният четвърт век, като социоекологичният подход е в основата на повечето федерални 
и щатски програми за превенция и справяне на различни рискови поведения, а ABA е 
традиционно и масово използван подход за ефективно справяне с широк спектър от 
поведенчески и психосоматично базирани проблеми при децата, юношите и възрастните, 
както в обичайният му индивидуален формат, така и в относително новият му формат за 
работа на общоорганизационно ниво наречен „позитивна поведенческа подкрепа (Positive 
Behavioral Support – PBS), у нас те са малко познати, или по-точно те са известни като 
подходи, но почти липсват техни практически приложения. Ние, от Институт Ре-Генезис сме 
едва ли не единствените, които широко ги използваме в нашата работа – за детайли как 
прилагаме тези подходи в областта на мониторинг и превенция на насилието и тормоза в 
училище, мониторинга и стимулиране на училищната готовност и плавният и успешен 
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преход ДГ-училище, както и при спектър от психосоматично базирани проблеми на 
подрастващите като енурезис, енкопрезис, тикове, астма и други - виж Приложението. 

5.3. Третата тенденция е все по-голямото пре-фокусиране от предимно академично, 
изследователско интересни теми и конструкти, които се изследват някак самодостатъчно и 
самостоятелно, към практически важни теми, задачи и проблеми и разработване не на 
отделни методики оценяващи отделни конструкти, а на пакети от методики, които са 
взаимнообвързани и взаимнодопълващи се, така, че да се даде една цялостна и логична обща 
картина на изследването явление, която да е от полза за практическата работа с него. Така, 
по подобие на другите области на практиката и бизнеса, все повече се отива към готови 
цялостни пакети от тестове, предназначени за решаване на типични масови проблеми, 
задачи и цели, които значително облекчават практическите психолози. Това е радикално 
отдалечаване от все още доминиращия клиничен, при това доста парциален модел, при който 
и началото и края на психологичната работа е поставяне на диагноза или формулирането на 
проблема, а не поетапното обслужване на процеса на практическата интервенция, било 
терапия, било тренинг, било промяна или развитие на индивидуално, семейно, групово, 
семейно или общностно ниво. Предлаганите от Институт Ре-Генезис методики за ПО са 
именно от този тип пакети от психологични методики за входно-изходно оценяване и текущ 
мониторинг на важни за хората и организациите проблеми и оценка на ефективността на 
практическите интервенции за превенцията и справянето с тях – виж Приложението. 

6. в СТРУКТУРЕН план е налице масивен преход от прости, нискомерни (най-
често 1 или 2-мерни) към високомерни (обикновено 3, но се срещат и n-мерни) модели за 
концептуализиране на психичните явления. Едно от проявленията на тази тенденция е 
масовото създаване и използване на кръгови, сферични и други многомерни модели във 
всички области на психологията (за въведение в тази област виж – Plutchik, 1997; Gurtman, 
2003). Този преход стартира в началото на 50-те години на 20 в. с работите в съдържателен 
план на Т.Лири (Leary, 1957) за междуличностния кръг, а във формален план с работите на Л. 
Гутман (Gutman, 1954) за радекса и циркумплекса, и неговата популярност и използване 
нараства по експоненциална крива и към днешна дата повечето наистина дълбоки и сериозни 
теоретични, емпирични и математически модели са от този клас – става дума за няколко 
десетки подобни модели в повечето основни области на психологията – например на Т.Лири 
за междуличностните отношения (1957), на Дж.Ръсел за емоциите (1980), на Х.Айзенк за 
темперамента (1969), на Дж.МакГрат за задачите (1984), на Д.Предиджър за 
професионалните интереси (1982), на Д.Олсън за семействата (1979), на Д.Колб за стиловете 
на учене (1979), на Р.Кук и Кл.Лафърти за организационната култура (1983), на Ш.Шварц за 
ценностите (1992), на Т.Милън за личностните разстройства (1987), на Л.Голдберг (1992) за 
5-факторния модел на личността и много други. 

С циркумплексните модели започва масовото използване на относително прости и 
ясни системни теоретико-емпирични модели, които водят до логични, лесно прогнозируеми 
закономерности и емпирично проверяеми резултати. Те са израз на поредния етап в 
познавателната еволюция на науката и психологията в частност, както следва: 

1. Първият етап е този на точковата, нулева дименсионалност (0D) - това е моментът, в 
който се открива наличието (т.е. има=1, няма=0) на дадено явление. Тук влизат и мо-
делите, при които психологичните явления само качествено се изброяват или описват, 
без да се отчита количествено интензитета им. Този етап в психологията е характерен 
основно за 19 в., но за новите конструкти и области продължава и през 20 в.. 

2. Следващият етап е този на линейните, едно-дименсионални (1D) модели и 
зависимости, когато в рамките на дадена едно- или двуполюсна характеристика се 
търси нейната количествена изразеност (напр. IQ, E, N и т.н.). Този етап бе 
господстващ през първата половина на 20 век.  

3. Третият етап е на дву-дименсионалните (2D) модели. Той има 3 подетапа.  
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3.1. емпирични профили (напр. профил по MMPI, Уекслър, NEO или по който и 
да е друг многопрофилен тест, както и т.н. фасет-модели, които са 
последния напън на моделите от този подетап, опитващи се да представят в 
двумерна плоскост многомерни и много-аспектни реалности). Аз наричам 
тези модели 1,5-мерни, поради това, че са гранични между 1- и 2-мерните - 
предлагат няколко на брой 1-мерни характеристики в 2-мерно пространство;  

3.2. типологично-емпирични модели (напр. DISC), които се основават на 4 
квадранта, без обаче, да се използват математическите закономерности на 
кръга; 

3.3. циркумплексни модели (напр. на Лири, Олсън, Ръсел), които се основават на 
кръговото представяне. Тези три подетапа се редуваха приблизително през 
25 години от 1940 до 1990 г. Според нас, циркумплексните модели ще 
(о)станат доминиращи през следващите 15-20 години.  

4. Постепенно те ще се допълват и изместват през първата четвърт на 21 век от 
сферични, конусни, цилиндрични, торови, вретеноподобни, кубични и други подобни 
три-мерни (3D) модели (напр. PAD-модела на Мехрабиян, PGI-модела на Трейси, 
сферичният модел на личността на Марки, кубичния модел на Хамънд; и др.).  

5. След това ще дойде редът на много-мерните модели (nD), които са най-адекватни 
на комплексните психологични реалности и взаимодействия. Полезността и 
зрелостта на тези кръгови, сферични и n-мерни модели е в това, че чрез тях 
психологията прави решителната крачка от атомарно-механистичните и 
парциализирани модели, които все още доминират изследванията и практиката към 
системните, организмичните модели, които позволяват описване на живата 
психична реалност в нейната взаимна многомерна обвързаност, самоорганизация и 
коеволюция. 

Естествено, след теоретичните модели идват и методите за тяхното оценяване, в т.ч. и 
различни тестове. Математическите, статистическите и психометричните подходи, които се 
използват за кръговите, сферичните и другите многомерни модели се отличават съществено и 
принципно от познатите и използвани у нас методи – става дума в статистическия аспект за 
кръговата, сферичната и насочената статистика (circular, spherical and directional statistics), а в 
математическия аспект за широк спектър от относително нови за психологията математически 
понятия и подходи като напр. комплексните (подходящи за 2-мерно пространство) и 
различните хиперчисла – кватерниони (за 4-мерното), октониони (за 8-мерното), сентениони 
(за 16-мерното) пространство и свързаните с тях Клифорд- и Ли-алгебри, тъй като с 
увеличаване на мерността се променят характеристиките на числата и правилата, по които се 
работи с тях, както и за инструменти от областта на тригонометрията, векторното и тензорно 
смятане и др. В раздела посветен на формално-математическите нови тенденции съм 
представил накратко и други нови за психологията математически подходи. Макар и нови за 
психологията, в други области на науката те се ползват от десетилетия и дори столетия.  

Други важни направления в структурния аспект са самоорганизционния подход, 
както и т.н. подход «актьор-мрежа». Поради сложността за осмисляне на тези подходи от 
незапознати с тях тук няма да се спирам на тях. Тези процеси съм описал относително просто 
и разбираемо в няколко мои разработки от преди 10-тина години (Рандев, 2001, 2003, 2004, 
2005, 2006, представени в Приложението), а за интересуващите как се прави съвременна 
реконцептуализация и след това емпиризиране на дадена област на практическата 
психология от традиционна и модерна към постмодерна ги насочвам към една моя обширна 
студия посветена на еволюцията и моделите на военното лидерство и програмата за 
практическото му формиране в Българската армия - «Многомерен интегративен модел за 
лидерство» (Рандев, 2006) – виж Приложението.  
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За да се добие, все пак известна представа как еволюират разбиранията в дадена 
област от модерни, т.е. линейни и нискомерни модели към нелинейни и по-високомерни, в 
т.ч. кръгови и сферични такива, нека накратко видим как еволюират за последния век (през 
2014 г. се навършват точно 100 г. от публикуването на първия тест за ПО на професионални 
интереси – Interest Test на Т.Л.Кели от 1914 г.) разбиранията за изследване и измерване на 
професионалните, кариерните (vocational) интереси (по-подробно, в т.ч. и с графични 
презентации този процес е представен в Приложението).  

През първата половина на 20 век интересите се разбират и измерват като определен 
брой редоположени, качествено различни групи (напр. 10 групи при първите по-популярни 
тестове на Стронг /1927/ и на Кудер /1938/ или 5 групи при съветският изследовател 
Е.А.Климов с неговият популярен и у нас тест ДДО). След това през 50-те години се 
появяват първите опити за взаимно съотнасяне и структуриране на групите професионални 
интереси – в кръгова форма от 8 групи интереси на А.Ро (1956) и в повлияната от този 
кръгов модел 6-групова форма на Дж.Холанд, която по-късно през 60-те и 70-те години се 
оформя в добре познатия хексагонов (6-ъгълен) негов RIASEC модел, който през 
следващите две-три десетилетия доминираше изследванията и ПО на структурата на 
професионалните интереси.  

След това, на основата на по-нови емпирични данни, в т.ч. и кроскултурални, както и 
на основата на теоретични и методологични иновации се появиха поредица от нови модели, 
които силно промениха първоначалният модел на Дж.Холанд: 

• йерархичният модел на Гати (1979, 1982), според който 6-те типа (R-I-A-S-E-C) 
образуват не затворен 6-ъгълник, а се разпадат на три двойки: R-I, A-S и E-C. В 
редица изследвания, основно върху популации извън САЩ, в т.ч. и анализирани от 
мен български популации, този модел показва по-голяма степен на съответствие на 
емпирично получаваните данни от оригиналния модел и тест на Холанд.  

• алтернативният три-частен модел на Раундс и Трейси (1996), който те, на основата 
на многобройни емпирични изследвания, показващи неадекватността на 
подредбата на типа А в хексагона, предложиха обособяване на А в отделна група, 
обединяване на типовете S, E C в една обща група и отделно групата на R-I, т.е. A, 
S-E-C, R-I. 

• моделът на Предиджър (1976, 1982, 1992), според който 6-те типа образуват не 6-
ъгълник, а кръг, в който, леко завъртян надясно, се вписва хексагона на Холанд 
като частен вариант. Важна особеност на този модел е, че в него се идентифицират, 
както при всеки циркумплексен модел, две конституиращи го ортогонални 
дименсии, а именно - „Хора-Вещи” и „Данни-Идеи”. Подобна циркумплексна ре-
концептуализация на модела на Холанд предлага и Хоган (1983), който също 
въвежда две, но други ортогонални дименсии („социабилност” и „конформност”, 
които, обаче, са обърнати спрямо дименсиите на Предиджър с 45° вдясно по 
часовниковата стрелка, а има и трети модел с изместване със 60° вдясно. Тези 
модели бяха стартовата точка преди 30 години за преход от 6-ъгълния към 
кръговия модели за професионалните интереси, интерпретация, която към днешна 
дата е водещата интерпретация в тази област. 

• октагонен и сферичен модел на Трейси и Раундс (1995, 2002), според който 6-те 
типа образуват не затворен 6-ъгълник, дори не и кръг, а сфера, в екватора на която 
се намира хексагона на Холанд, само, че разширен до октагон (8-ъгълник), което 
съответства на концептуалните и математическите разбирания за циркумплекса, че 
е съставен от две ортогонални дименсии и разделен на 8 сектора. Двете 
ортогонални хоризонтални дименсии в модела на Трейси-Раундс съответстват на 
тези в модела на Предиджър, а третата въведена от тях е вертикалната дименсия 
„Престижност” на професиите. Днес сферичният модел на Т.Трейси се смята за 
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най-адекватният на разнообразните глобални реалности модел за концептуали-
зиране и измерване на професионалните интереси.  

Важно е да се отбележи, че с увеличаването на мерността от 0 (качествено 
редоположени групи интереси), през 1- и 2-мерните модели (хексагон и кръг) към 3-мерните 
(сферични) модели обратнопропорционално намаляват броя на айтемите, чрез които става 
ПО, а именно:  

• при хексагонните (6-ъгълните) 2-мерни модели: от 399 айтема на версията от 1966 
г. и 317 айтема на версията от 1994 г. на SVIB (Strong Vocational Interest Blank), 
през 370 айтема на версията от 1986 г. на CAI (Career Assessment Inventory), през 
320 айтема на версията от 1994 г. на CISS (Campbell Interest and Skill Survey) до 228 
айтема на SDS (Self-Directed Search) на Дж.Холанд; 

• при кръговите 2-мерни модели: две форми от по 90 айтема на UNISEC версията от 
1995 г. на ACT (American College Test) Interest Inventory на Предиджър и Суани;  

• при сферичният 3-мерен модел: само по 40 айтема оценени в две области - 
интереси и компетентности - в кратката версия от 2010 г. на Personal Globe 
Inventory (PGI) на Т.Трейси.  

Както се вижда, преходът от 0 към 3-мерни модели за ПО на професионалните 
интереси позволява 10-кратно намаляване (от 400 на 40) на броя на айтемите, при това 
запазвайки богатството на съдържателните интерпретации и при достатъчно висока 
надеждност и валидност на методиката. Подобно 10-кратно намаляване на броя на айтемите 
при сравнимо психометрично качество ще видим в край на нашата студия и при 
използването на друг иновативен инструментален математически подход (водещ до теста 
AMBI), който е качествено различен от обичайно използваните в модерната психометрика. 

Защо правя това сравнително обстойно излагане на еволюция на моделите за 
професионални интереси? Защото, както международните, така и моите изследвания и 
анализи върху българска популация показват, че 6-ъгълния модел на Холанд и базираните на 
него тестове – SDS, VPI, SVIV, SII, KAI и др. са удачни предимно за американската култура 
и в редица случаи в другите култури са неадекватни, за разлика от моделите на Гати, на 
Предиджер, на Трейси и базираните на тях тестове. Защо е така? Моята интерпретация е 
следната: хексагонният модел на Холанд и свързаните с него тестове са подходящи за 
американската високоурбанизирана и тясноспециализирана култура, както и за индивиди с 
по-диференцирано и американизирано мислене и поведение, докато за култури от 
неамерикански тип и по-слабо културално и институционално диференцирани - в Азия, 
Африка, Латинска Америка и част от Европа, в т.ч. Балканите, вкл. и България, имат по-
различни конфигурации на професионалните интереси за по-голяма част от населението, 
дори и за тези живеещи в големите градове. Това означава, че простото пренасяне на 6-
ъгълния модел на Холанд и базираните на него тестове в български условия е проблематично 
и по-адекватен за тях са моделите на Гати и на Трейси. 

Освен за ПО на професионалните интереси могат да се дадат и други примери за това 
как използването на кръгови и сферични модели дава възможност да се получават 
многократно по-къси въпросници, при това без влошаване на психометричните им качества. 
Това ги прави много по-лесни, съдържателно и теоретично по-коректни и разбираеми, както 
и по-удобни за използване от практическите психолози в много по-широк кръг от ситуации. 
Защо и как е възможно това ? 

Има два отговора на този въпрос – единият е формално-математически, а другият - 
съдържателно-концептуален. Математически погледнато, колкото по-високомерен, т.е. по-
сложен, е един обект (напр. кръг, сфера, конус, тор, цилиндър, вретено и др. за разлика от 
линия или точка), толкова повече (в много пъти) и по-разнообразна информация е „скрита” в 
тях. Това позволява с много по-малко като количество събрана информация, поради 
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богатството на заложената в по-сложната структура на по-многомерният обект допълнителна 
информация и закономерности, много по-бързо и по-контекстуално (според ситуацията, 
целта, ресурсите, ползвателя и т.н.), много по-дълбоко, детайлно и съдържателно да 
интерпретираме и използване информацията чрез тези модели.  

Един възможен геометричен пример е как би се проектирал един динамичен, т.е. 
движещ се многомерен обект върху 0-мерен обект (точка) – проекцията ще е има-няма, т.е. 1-
0; върху 1-мерен обект (линия) – проекцията ще е движеща се наляво и/или надясно точка по 
линията; върху 2-мерен обект (координатна система във вид на квадрат, кръг или друга 
двумерна фигура) – проекцията би била движеща се и променяща се площ в различните 
квадранти на квадрата или сектори на кръга; върху 3-мерен обект (сфера, конус, тор, 
цилиндър, вретено и др.) – разнообразни проекции според вида тримерен обект; върху n-
мерен модел (донякъде екзотични обекти от областта на топологията и проективната 
геометрия) – широк спектър от многобройни проекции. Така с аритметичното нарастване на 
мерността на обекта върху който се проектира движещият се n-мерен реален обект, в 
геометрична прогресия ще нараства обема на получаваната за него информация, и на тази 
основа, по-голямо богатство на анализа и полезност за практиката. 

Друг, вероятно по-разбираем за психолозите пример биха били вариантите за 
представяне и интерпретиране на резултатите от популярният тест на Лири. Ако подхождаме 
традиционно, както правят повечето колеги които го използват, можем да съберем 
информация чрез 128-те му айтема и да ги представим като профил на баловете по 8-те 
основни скали. Можем, обаче, да подходим и чрез кръговият му вариант – тогава бихме 
могли да представим, интерпретираме и използваме получената от 128-те айтема 
информация, както в 8-те скали, така и в други сегментации на кръга – както по-детайлни – 
чрез 16, 32 или 64 сектора на кръга, така и в по-обобщени – чрез 4-те сектора, 2-те 
ортогонални дименсии или 1 обобщаващ вектор, т.е. ние ще имаме не само една 8-скална 
профилна интерпретация, а поне 6 други интерпретации (от 1 до 64 разграничения в кръга), 
при това, базирайки се на тригонометричните функции и резултати, както и на познатите ни 
от теорията и практиката за интерперсоналния кръг закономерности (например отрицателна 
и положителна комплементарност, т.е. реципрочност и кореспондентност, стилообразуващ 
ефект на ортогоналните оси, негативно-проблемен ефект на диагоналните оси и др. под.), 
геометричните вариации и деформации на кръга (вертикално, хоризонтално или диагонално 
сплескани елипси, детелиноподобен квадрипед и др. под.), бихме могли да направим много 
специфични количествени оценки и прогнози, повечето, от които ще имат и определен 
съдържателен и прагматичен смисъл. 

Нещо повече, според практическите си цели бихме могли, базирайки се на кръговия 
модел да направим различни други варианти на теста. Например, ако го ползваме за масов 
периодично повтарящ се мониторинг на стотици, хиляди и дори десетки хиляди хора, бихме 
могли да ползваме не целия 128 айтемов словесен вариант, а съкратен геометричен вариант 
на 8-те основни скали, т.е. като 8 прави линии с разграфеност напр. от 1 до 10 и дори да 
използваме само 2-те основни ортогонални оси във вид на две разграфени линии, като така 
получената информация може да е изключително полезна за дадена организация или 
общност, като тя може да се събере в рамките на няколко часа и още за ден-два да бъде 
въведена и обработена, а ако използваме съвременна техника, всичко това може да стане в 
рамките на час-два. Ако пък целта ни е индивидуално диагностициране, бихме могли да 
използваме не 8, а 16 или 32 скали или профили, при това спрямо различни референтни 
системи – актуална, минала или бъдеща самооценка, оценка на значими реални или идеални 
други, оценка на различни други субективно значими обекти или субекти.  

Описаното по-горе ни позволява доста по-ефективно и задълбочено използване на 
добре познат кръгов тест. Още по-богати стават реалните и потенциалните възможностите, 
ако се използват 3-мерни модели – напр. сферични. По-горе вече стана дума за сферичния 
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модел за професионалните интереси на Т.Трейси – само от 40 айтема се получават 23 
съдържателни индекса, които са практически инвариантни по отношение на пол и 
субкултури. Ако вземем областта на психология на личността, там можем да намерим 
подобни 3-мерни модели има напр. добре познатият ни PEN модел за темперамента и 
личността на Х.Айзенк (Айзенк, 1987) за емоциите (Plutchik, 1997), сферичният модел за 
темперамента и емоциите (Mehrabian, 1996), сферичният модел на личността (Markey, 2006), 
както и още по-високомерни модели – напр. 6-мерният модел куб-сфера на Путилов (Putilov, 
2010), моделът на Голдберг обединяващ в един 10-мерен обект 5-факторният модел за 
личността и др. под. Всички тези 3- и n-мерни модели за личността интегрират в себе си 
атеоретичният, арбитрарен, високо условен, базиран на статистическа компилация на пет 1-
мерни конструкта 5-факторен модел и показват теоретично, емпирично и практическо 
преимущество над него. В тези няколко 3- и n-мерни модела многобройните личностни 
черти (между 26 и 587) се представят като точки с прецизни координати в 2-, 3- или n-мерно 
пространства, приближавайки ни до своеобразна менделеева таблица на личността. От 
значение е не само и толкова броят на обособените факторите (1, 2, 3, 5 или 10) или броят на 
отделните личностни черти (10, 100 или 1000), колкото и най-вече наличието, вида, посоката 
на връзките между тези фактори и черти и разнообразните динамични конфигурации и 
патерни, в и чрез които те си взаимодействат. На основата на тези модели, както и на 
многобройни други изследвания проведени през последния четвърт век (напр. от 
Орегонската школа по личността целящи разширяване на 5-факторния модел в многомерен и 
взаимнообвързан такъв), е въпрос на време, примерно 10-15 или максимум 20 години, така 
популярният 5-факторен модел да бъде заменен от по-високомерен такъв, чиито частни 
варианти, проекции ще са всички изброени по-горе модели за описание, обяснение и 
прогнозиране на личността. Тук ми идва на ум известната аналогия на Платон с пещерата и 
сенките и неговото предупреждение да не отъждествяваме реалните обекти с техните силно 
опростени сенки, в днешни термини – проекции. Освен сериозното теоретичното 
проясняване, такъв n-мерен динамичен мега-модел на личността ще бъде и практически 
много по-удобен и полезен, най-малко по две причини – първо, ще позволи да се използват 
значително по-кратки тестове (примерно между 3 и 10-20 айтема), и второ, подобно на Рубик 
куб той ще може да се адаптира и ре-конфигурира според спецификата на контекста, 
ситуацията, целевата група, целта на използването му.  

Лично аз съм привърженик на такова динамично разбиране за структурата на 
личността, която се адаптира според конкретните практически нужди и може да варира от 1-
факторен до, примерно, над 100-факторен модел, но тук поради липса на място няма да се 
спирам по-подробно на него (като обща идея този мой подход е аналогичен на разбирането 
ми за многомерен модел на лидерството, при който контекста определя каква да е мерността 
на модела /Рандев, 2006/). Ако трябва да съотнеса моето разбиране за структурата на 
личността, и в частност, практикуваният от близо десетилетие от Институт Ре-Генезис 
изследователски и практически подход на т.н. „множествени Аз-ове”, то от съществуващите 
в момента подходи, съм по-близко до т.н. „хипостазен модел на личността” (Tapu, 2001; 
Wikipedia, 2014c). 

Защо се спрях относително подробно на представените по-горе накратко 2-, 3- и n-
мерни психологически модели. Причините са две – едната е вътрешнонаучна, а другата е 
общокултурна. 

Вътрешнонаучната причина е в това, че психологията, особено в т.н. си «модерен» 
вариант, не е на висотата на останалите по-зрели науки, като физика, химия, биология, които 
са високо математизирани и отдавна са минали етапа да се основават на изразено 
арбитрарни, базирани предимно на субективните предпочитания и вкусове на авторите на 
дадени модели или теории. Все още много от психологичните модели са силно 
спекулативни, както преди много време са били геоцентричната система на Птоломей, 
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флогистона и топлорода в химията, етера във физиката, витализма в биологията, а в 
собствената история на психологията са били теориите за 4-те течности на индивидите, за 
обладаването от демони за психичните болести, за животинския магнетизъм при месмеризма 
и т.н. Една от магистралните посоки за развитие на психологията е, че въвеждането и 
базирането на 2-, 3-мерни модели, от типа на кръгове, сфери, техните модификации и 
вариации, както и на по-високомерни модели, ще позволи нейното все по-голямо 
математизиране и използване във все по-голяма степен на възможностите на съвременната 
математика, логика и информатика, в т.ч. и изкуствения интелект и живот за компютърно 
моделиране и симулиране на всевъзможни психологични ситуации и патерни. Това ще 
позволи психологията да навлезе в период, който я превръща в “хард” наука, т.е през първата 
половина на 21 век тя ще осъществи преход аналогичен на прехода направен от 
математиката след Евклид, физиката след Нютон и Галилей, химията след Менделеев, 
биологията след появата на клетъчните, еволюционните и гените теории. Това ще позволи 
разширяването на областите на приложение, както и значително по-висока ефективност и 
обществен престиж на психологията и психолозите. 

Общокултурната причина е, че все още доминиращото в психологията мислене е 
характерното за модерната епоха атомарно, линейно, статично, индивидуалистично 
разбиране за природата на психичното и неговото осмисляне и практикуване. Това блокира 
мисленето, както на самите психолози, така и на техните колеги и студенти по посока 
въвеждането на по-адекватни на днешните пост-модерни реалности психологични модели и 
практики. Именно модернистичният стил и парадигма на мислене са бариерата, която пречи 
за осъществяване на своеобразна коперниканска революция в психологията, по подобие на 
прехода от птоломеево към коперниково разбиране за света през 16 в. в астрономията и 
физиката. Преобладаващата част от времето и усилията на психолозите-академици отива в 
това как да подобряват отделни детайли и аспекти на отживяло и неадекватно на времето си 
разбиране за човека, групите, общностите и тяхното поведение (по подобие на усилията да се 
приближи до реалността принципиално неверния птоломеев модел за света, според който 
Земята е в центъра на вселената, вместо да се извърши квантовия скок и да се премине към 
качествено ново разбиране за космоса, при което имаме хелио-центрично разбиране за 
слънчевата система, което не само е по-вярно, но и по-удобно в практически план). 
Невъзможността за такъв качествен скок към постмодерното разбиране за човека, психиката, 
поведението, психологията и ПО, в частност, се крие не в обективната реалност – тя отдавна 
е постмодерна, нито в липсата на ефективни логически и математически средства и 
инструменти – те вече са налични, а във вътрешната ни бариера свързана със стереотипите 
на мислене в термините и през призмата на една друга мисловна и научна парадигма 
характерна за модерната, а не за постмодерната епоха. За съжаление, огромният натрупан в 
историята и социологията на науката опит ни показва и доказва, че новите идеи и парадигми 
изместват и побеждават старите не защото са по-верни, точни, ефективни и полезни от тях 
(както би било логично да помислим), а защото са си отишли тези, които защитават старите 
такива (т.е. причините за смяната са по-скоро биологични, икономически, политически, а не 
логически, рационални, епистемологични).  

7. в ДИНАМИЧЕН план е налице още по-голяма промяна, дори революция, в 
областта на психологичната теория и подходите за оценяване. За съжаление, в модерната 
психология, психиката освен, че се разглежда като механичен и обособен обект, тя се 
третира и като статичен, застинал обект, който ние изследваме и оценяваме чрез моментни, 
при това еднократни снимки. Абсурдността на този традиционен, масово използван подход, 
става ясен, ако го сравним, напр. с идеята за еднократна (напр. веднъж годишно) статична 
снимка на облаците и въздушните течения в даден регион и по нея да се опитваме да правим 
ежедневна прогноза на времето Преди половин век Карл Роджърс сравняваше психологията 
с метеорологията, като обръщаше внимание, че и двете имат сходно ниво на сбъдване на 
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прогнозите – 50/50. Тук само ще напомня, че оттогава насам метеорологията претърпя 
сериозна еволюция и чрез свръхмощните суперкомпютри и сателитите определено е 
подобрила значително прогностичните си възможности защото се ориентира и използва един 
определено по-динамичен подход, за разлика от психологията, която за изминалото от тогава 
време почти не е повишила процента на сбъдване на прогнозите си. Една от причините за 
това е, че няма нищо по-неадекватно от това да изследваме и оценяваме чрез редки 
еднократни моментни снимки психиката, която по дефиниция е свръхдинамична, защото в 
това е и нейната цел и същност - да регулира и адаптира индивида, групите и общностите 
ежедневно, ежечасно и дори ежеминутно и ежесекундно към непрекъснато променящите се 
ситуации, задачи, поведения, среди и участници. Това е и една от основните причини 
прогностичните възможности на традиционната психология да са доста ниски в сравнение с 
повечето научни и практически области извън нея.  

Динамизирането на концептуалните модели и методите за изследване и ПО 
започна поне преди четвърт век и става в поне 3 големи направления (подредени по степен 
на отдалечаване от традиционния статичен подход):  

а) подходът CAPS на У.Мишел и Ю.Схода;  

б) динамичното оценяване и  

в) динамичните системи. 

7.1. Подходът CAPS (Cognitive-Affective Personality /or Processing/ System model) на 
У.Мишел (Mischel & Y.Shoda, 1995, 2004; Wikipedia, 2014d). Това е същият този Уолтър 
Мичел (Валтер Мишел), който със станалата класическа своя книга „Личност и оценяване” 
(1968) предизвика революция и след това многогодишна криза в психологията на личността, 
показвайки и доказвайки ниската прогностична стойност на базираните на теория на чертите 
психологични изследвания (които все още доминират и днес психологията и са в основата на 
повечето използвани тестове). Преди 20-тина години Мишел се опита да преодолее този 
проблем като въведе теоретичен модел и изследователски апарат за оценяване на динамиката 
на дадена черта в спектър от различни ситуации, от което се получава интерситуативен 
профил на дадената черта, а от там и на по-широк спектър от личностни образования, като 
показа, че въпреки голямата ситуативна специфика, интерситуативния профил на дадена 
личност остава относително стабилен и характерен за нея. Това е един сериозен пробив по 
посока увеличаване на прогностичните възможности на психологията на личността, който, 
както изглежда, е убягнал от вниманието на много психолози.  

7.2. Динамичното оценяване (dynamic assessment) е следващата, по-решителна 
стъпка към отчитане от психологията на динамичния и самоорганизационен характер на 
психиката и поведението.  

Ако се обърнем към може би най-класическия обект на ПО - оценяването на 
интелекта, ще установим, че масово използваните тестове за това, напр. за деца и юноши - 
WISC-V, SB5, RPM, KABC-II, WJ III, CAS, STAT, базирани на различни популярни модели 
за интелект – на Кятъл-Хорн, на Лурия, на Гарднър, на Стърнбърг и др., всъщност не 
отговарят на базисната дефиниция за интелект, която най-общо е „... да се адаптират 
ефективно към средата, да се учат от опита..” (APA, 1996, p. 77) и в нея, както се вижда, се 
акцентира върху динамичният характер на връзката човек-среда, а не върху някаква статична 
неподвижна схема. Но всички гореизброени класически тестове, които се използват вероятно 
в над 95% от всички случаи на ПО на интелекта, всъщност измерват не динамичният, а 
статичният интелект, игнорирайки динамичните взаимоотношения с околната средата. 
Проведените изследвания (напр. Fabio, 2007) показват, че ако използваме само статични 
тестови методики в статична среда ще получим резултати, според които, децата от 
социалните групи с по-нисък социално-икономически, образователен и професионален 
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статус, както и деца с различни проблеми, напр. с ADHD (невнимание и/или хиперактивност) 
ще получават систематично по-ниски резултати от децата от «нормалните» контролни групи. 
Ако, обаче, наред със статичните методики приложим и динамични такива, чрез които се 
измерват възможностите за обучение и развитие на децата, всички посочени по-горе групи 
ще получават сходни резултати, като дори децата с ADHD-HI (хиперактивно, импулсивният 
подтип) ще имат най-високи от всички резултати и могат да се определят като надарени 
спрямо т.н. „нормални” деца. Тези и сходни резултати получавани върху подрастващи и 
възрастни показват, че не статичното, а динамичното оценяване, всъщност, е адекватният, 
автентичният измерител на интелигентността, а не някакви нейни статични проекции 
генерирани от масово използваните статични тестове. Така стоят нещата и в другите области 
където се прилага динамичното оценяване, напр. при подбора, обучението и атестирането на 
персонала. Това означава, че ако използваме само традиционните статични тестове ще 
дискриминираме различните деца и възрастни, а ако използваме методики за динамично 
оценяване ще ги реабилитираме и дори някои от тях ще издигнем над средното ниво. 
Моралните, административните и политическите ефекти и последствия от двата подхода са 
не само видими, но и изискват сериозна публична дискусия и решения. 

В основата на динамичното оценяване е предложеното от Л.Виготски още през 1933 г. 
понятие и подход „зона на най-близкото развитие”. В края на 70-те години израелският 
психолог от румънски произход Рувен Фойерщайн (Feuerstein, 1979) успява да предложи 
система и подход за превръщането на това общо разбиране в емпиричен изследователски 
подход и система за ПО на потенциалните възможности за обучение и развитие на 
подрастващите. Този негов концептуален и емпиричен подход става много популярен, 
особено в контекста на нарастващата известност на социо-културния подход на Виготски в 
западната психология през последната четвърт на 20 в. и през 80-те и 90-те години се 
разработиха и популяризираха редица тестове основаващи се на идеята за динамично 
оценяване (напр. на Д.Цуриел, К.Лидз, М.Пьохнер, Р.Фабио, Т.Тейлър и др. – Lidz, 2000). Без 
да влизам в подробности (на тези които проявяват интерес можем да предоставим обширна 
библиография с близо 1000 заглавия по темата), идеята на динамичното оценяване е, че 
естественият начин на децата и възрастните да се обучават е не да го правят съвсем сами 
(като някакви самообучаващи се Робинзоновци на самотен остров, което само по себе си е 
поредната принципиално невярна и абсурдна идея на модерната психология и оценяване), а 
да разчитат на съдействие, насока и помощ, било от възрастните (при децата), било от 
колеги, приятели и познати (при възрастните), а в по-ново време и чрез социалните мрежи в 
интернет, и именно основавайки се на този естествен и водещ начин на обучение, 
динамичното оценяване измерва до каква степен, в каква посока и с какъв темп даден човек 
може да премине пътя от актуалното си ниво до потенциално възможното за него. Напр. чрез 
един от основните подходи за това - т.н. „конструиране на скеле”/scaffolding/ (термин и 
подход въведен от известния психолог, „бащата” на когнитивната психология Дж.Брунър, 
първо през 50-те години, и след това популяризиран през 70-те години), на детето, а сега и на 
възрастните, се предлага многостепенен (напр. в 10 стъпки) структуриран и оценяван процес 
на нарастващо като обем и интензитет подпомагане, подсказване с цел овладяване на знания, 
умения, решения от дадено начално, изходно ниво, това на актуалните демонстрирани 
възможности до ниво, което детето или възрастният може да достигне с чужда помощ и 
подкрепа – нивото на потенциално достижимите възможности и разликата между двете се 
интерпретира като зоната на близко, потенциално развитие на даденото дете или възрастен.  

Този подход на динамично оценяване рязко контрастира с традиционното ПО, където 
на оценяващият – бил той психолог, учител или ръководител - на практика, се забранява да 
оказва каквато и да е помощ, съвет, съдействие на оценявания и, ако случайно го направи, 
това се смята за груба грешка и нарушаване на правилата. В реалната действителност, обаче, 
именно това е масовият случай и е крайно изкуствено и неадекватно да не го отчитаме и 
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използваме и в процеса на ПО. Още повече, че в днешното изключително динамично, 
мозаично и полухаотично време и общество, все по-малко важно става да знаем актуалното 
състояние, и все по-важно става да знаем зоната на най-близко развитие, оценяване на 
обучаемостта, оценяване на възможностите за растеж, развитие и адаптация към силно 
динамичната среда. В тази ситуация традиционното оценяване става все по-неадекватно, а 
динамичното оценяване все по-необходимо и дори задължително.  

Общото развитие на динамичното оценяване е от идеите и подходите на Виготски и 
Фойерщайн от 20 в. акцентиращи предимно на обучението на проблемни и изоставащи деца 
към днешното постмодерно разбиране през 21 в. за т.н. колаборативно учене и 
колаборативен конструктивизъм в интернет базирана обучителна среда наситена с 
връстници, при което колаборацията е ключов фактор за обучението. Последното, както вече 
споменахме в първата част на настоящата студия, е и генералната посока за развитие на най-
новите подходи в ПО създавани в „Меката” на тестовете и психометриката – ETS, и в 
частност, в новосъздадения там «Център за напреднала психометрика (ETS, 2013). Не 
случайно в съвременната педагогика и психология на ученето все повече се говори, че 
обучението в недалечно бъдеще ще се основава не просто на когнитивен (индивидуален) или 
социален (групов), а на т.н. колаборативен и комунален конструктивизъм, т.е. обучаваните 
конструират своето медиирано от информационно-комуникационните технологии учене в 
резултат на опита си и взаимодействието си с по-малки или по-големи обучителни социални 
и/или професионални общности, като самите те могат, както да получават, така и да дават от 
своя опит на останалите. 

За съжаление, този ключов за съвременното и особено за недалечното бъдеще опит е 
малко познат и практически неизползван у нас (известни са ми само три публикации, 
основно на педагози, по темата в специализирани издания). Ние от Институт Ре-Генезис сме 
от малцината, които популяризират този важен подход - в нашите семинари по съвременни 
подходи в ПО, ние имаме отделен специален модул, в който обучаваме участниците на 
общите принципи как се прави динамично оценяване, как те да го използват в своята работа 
с деца (като учители) или възрастни (напр. като трейнинг мениджъри и специалисти в 
компаниите) и как да разработват сами методики за динамично оценяване, отчитайки 
спецификата на задачите си. 

7.3. Подходът базиран на т.н. Динамични системи (dynamic/al/ systems theory) е още 
по-решително отдалечаване от статичните еднократни модели и тестове характерни за 
модерната психология. Този подход, който отдавна се използва в точните науки и в 
изчислителната математика, но като съдържателно направление в психологията се появява 
през последният четвърт век, а от 90те години на миналия век има две големи направления.  

7.3.1. Едното направление, носещо общото название „динамични системи на 
развитието” (developmental dynamic systems) е насочено към изследване и оценяване на 
когнитивните процеси, овладяването и управлението на движенията, детската игра и др. 
Специфичното за този подход е, че се работи основно с много малки деца в първите 
седмици и месеци от живота им и чрез многократна регистрация на изследваните 
характеристики през относително кратки времеви интервали – секунди, минути, часове, 
дни, на базата на които се получават динамични времеви редове, в които се търсят и 
намират характерни патерни и се проучва тяхната динамика и еволюция във времето. За 
обработката на резултатите се използват различни математически процедури, най-често 
системи от диференциални уравнения, както и подходи от арсенала на математическите 
теории на хаоса, катастрофите и самоорганизацията. В рамките на този подход има две 
конкуриращи се школи – американско-канадска (Е.Телен, Л.Смит, И.Граник, М.Люис, 
Т.Холенстейн и др.) и холандско-европейска (П. Ван Геерт, Т. ван Гелдер, А.Новак и др.), 
които са разработили конкретни модели базирани на комбинация от експериментални 
данни и математически процедури.  
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7.3.2. Другото направление е в областта на развитието и кризите в семейните системи, 
емоционалните процеси, динамиката на сърдечната дейност и здравето, оценката на 
ефективността на работните екипи и др. Характерно за този втори подход е използването на 
математически апарат от арсенала на теория на хаоса, самоорганизацията, сложността, 
фракталната геометрия и др. под., което го прави относително трудно овладяем от 
традиционните психолози, които нямат математическа подготовка. Тези резултати показаха, 
че зад привидната хаотичност и нерегулярност на поведението на индивидите, групите, 
семействата, организациите, както и някои здравни процеси, при голям брой наблюдения 
върху тях (стотици и хиляди) се откриват устойчиви патерни, които са стилообразуващи и 
характерни, както за отделните индивидуални системи, така и като диагностика на техния 
стадий на развитие, тяхното качество и ефективност. Бяха открити фундаментални 
константи, позволяващи точна диагностика и прогноза на еволюцията и резултатите, напр. на 
семейните системи (Дж.Готмън – виж напр. Gottman, 2002), на ролята на позитивните 
емоции (Б.Фредриксън – виж Fredrickson, 2009), на сърдечният ритъм (А.Голдбъргър – виж 
Goldberger, 1996), на ефективността на организационните екипи (М.Лосада). Тези динамични 
структури се концептуализират в термините на теория на хаоса и самоорганизацията - 
точкови, циклични, торови и странни атрактори и ситуирането им в един от тези режими на 
динамично функциониране и възможността или невъзможността за преход от един в друг от 
тези режими е ясна и точна прогноза за актуалното и потенциалното бъдещо развитие на 
дадената система, както и ясна индикация, повлияването на кои от наличните и достъпни 
параметри, може да доведе до промяна в системата и каква ще е тя. Бяха установени при 
различните типове системи сродни граници за патологично, обичайно и оптимално и 
ефективно тяхно функциониране. Интересна и важна открита обща закономерност е, че 
здравите, добре функциониращи системи – биологични, психологични, междуличностни, 
групови, организационни – имат по-голямо фазово пространство на състоянията и по-сложна 
и нелинейна система на взаимовръзките в рамките на съответната система – наричана 
странен атрактор, и обратно, патологичните, ниско ефективните системи – от биологични до 
социални – имат силно стеснено фазово пространство на състоянията – торов, и дори точков 
атрактор, както и доста по-проста, клоняща към линейна система от взаимодействия. Или 
казано още по-просто – наличието на прости ограничени в малко фазово пространство 
взаимодействия от линеен тип в дадена система обикновено говорят за ниска комплексност, 
невисока адаптивност и ефективност и дори патологичност, докато наличието на голямо 
фазово пространство и по-сложни и многобройни нелинейни взаимодействия в дадена 
система говорят за нейната висока комплексност, висока адаптивност и ефективност. 

7.4. Моето лично мнение е, че този, базиран на теория и методология на 
самоорганизацията и сложността подход е един от най-перспективните пътища за бъдещо 
развитие на психологията – и академичната, и практическата, в т.ч. и на ПО. Аз имам 
своята удовлетвореност, че още преди 30 години улових тези тенденции в развитието на 
науката, и на психологията, в частност, и имах удоволствието през 1984 да проведа първият у 
нас, а мисля и в Европа, уъркшоп в Института по философия на БАН на тема 
„Самоорганизационната парадигма: общи принципи и възможни приложения в 
психологията”, а през 1988 г. по време на лятна школа на ISSBD в Чехословакия направих 
представяне на възможностите за прилагане на самоорганизационния подход към 
психология на развитието, и по-конкретно към теориите на Пиаже и Ериксън пред елитна 
група световно известни учени от ръководството на International Society for the Study of 
Behavioural Development (ISSBD). За съжаление, 30 години по-късно българската психология 
е все още толкова далеч от използването на самоорганизационния подход, и динамичните 
системи, в частност, в академичните изследвания и в практическите приложения, колкото 
беше и тогава. Колко тъжна и отчайваща е тази наша неспособност за развитие в рамките на 
повече от четвърт век, за разлика от развития свят където напр. още в 1991 г. бе създадено 
Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences (SCTPLS) съдействащо за 
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прилагането на самоорганизационния подход и теорията на сложността в психологията и 
други сродни области на науката и практиката! 

8. в КОНТЕКСТУАЛЕН план също има съществени развития не само на 
концептуалните модели, но и на методите за ПО. Модерното ПО е доста не-контекстуално. В 
много, да не кажа в повечето, от използваните в момента методики няма уточняване на 
времеви момент и период, място, специфични обстоятелства, хора, специфични проявления и 
оценката се прави общо, абстрактно, извън контекста. Характерно за постмодерното 
оценяване е, че то обвързва и закотвя ПО с контекста, контекстуализира го. Най-общо, 
контекстуализирането на ПО върви в няколко направления:  

8.1. Най-лесният начин да контекстуализираме една методика за ПО е да 
преформулираме (re-wording) айтемите й, така, че да се отчита контекста. Напр. айтемът 
„Боли ме глава” може да стане „Когато ставам сутрин и тръгвам за работа леко ме боли 
главата” или „Когато говоря с началникът си (жена си, колегите си и т.н.) ме заболява 
главата”. Не случайно в споменатия в първата част на студията семинар на американските 
военни психолози и други експерти от 2013 г. посветен на „Нови насоки при оценяване на 
постиженията на индивидите и групите” контекстуализирането на ПО бе дефинирано като 
една от важните насоки за неговото развитие в бъдеще (National Research Council, 2013, pp. 
54-55, pp. 91-92).  

8.2. преход от вертикалното експертно оценяване единствено от психолог към 
360°оценяване (наричано още 360-degree feedback, multi-rater feedback, multi source 
feedback, multi source assessment), в което се включват и се интегрират в едно оценките от 
всички значими хора, които не са психолози, но познават добре оценявания в неговата 
реална среда на поведение и проявление, включително и самооценката на оценявания.  

Подобни, комбинирани с поведенческо оценяване чрез т.н. BARS скали (Behaviorally 
Anchored Rating Scales), в които ясно се дефинират и поведенчески описват в между 5 и 11 
степени стандартите на изпълнение, както и подкрепени със съответния административен 
механизъм за осъществяване, обучение, коригиране и използване, 360° системи за атестиране 
аз и мой екип създадохме в началото на 90-те години за нуждите на М-вото на образованието 
и науката, а в средата на 2000-те години за М-вото на отбраната – виж Приложението. 
Такива системи са много по-справедливи, прецизни и адекватни, отколкото използваните 
традиционно у нас оценъчни системи базирани на 3 или 5-степенни ликертови скали за 
субективна оценка на дадено личностно качество, умение или поведение. 

8.3. масово утвърждаване в най-различни области на психологията на системния 
социо-екологичен подход към концептуализирането и оценяването на индивидите и 
системите. Това позволява интегрирането в едно цяло, както на различни професионални 
гледни точки, методи, резултати от изследване и интервенции, така и ефективно 
междуинституционално партниране до степен на интегриране на всички специалисти и 
институции работещи с даден индивид, група, организация, проблем, задача или тематика. 
Този подход (Bronfenbrenner, 1977; Wikipedia, 2014a) е в основата на повечето съвременни 
програми за оценяване, превенция и справяне с различни проблеми, рискови поведения и 
решаване на комплексни задачи на организационно и общностно ниво в англосаксонските, 
много от европейските и редица други страни по света, но той за съжаление, много рядко се 
прилага у нас. У нас, нашият екип е от малкото, които го прилагат в своята работа – виж 
Приложението. През 1988 г. аз имах привилегията да бъда, макар и за кратко, ученик на 
създателят на социо-екологичният подход – Юри Бронфенбренър. 

8.4 Още по-съществена промяна по посока контекстуализиране на ПО е преходът от 
оценяване чрез изкуствени, лабораторно и кабинетно създадени тестови задачи, и 
провеждане на оценяването в изкуствени условия от външни експерти пряко с оценяваните, 
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към т.н. «автентично оценяване» /authentic assessment/ (лансирано от края на 80-те 
години насам от Wiggins, 1989, 1993; Meisels, 2005, 2013; Bagnato, 2007, 2010), 
осъществяващо се в реалните условия на живот, учене и работа и чрез близки до реалното 
ежедневие на оценяваните тестови задачи, структурирано наблюдение от учители или 
преки ръководители, използване на метода на портфолиото и др. под.. Напр. всички 
водещи и най-използвани днес методики за оценка на училищната готовност в САЩ 
(GOLD, WSS, COR) са именно от този тип, както и много системи за атестиране и 
оценяване на постиженията на служителите; 

8.5. преход от отделни несвързани едно с друго изследвания и интервенции към 
такива, които се извършват в рамките на цялостни изследователски или 
практически програми и пакети, позволяващи, както едновременното отчитането на 
голям брой фактори на средата и построяването, на тази основа, на големи и детайлни 
модели, така и осъществяването на многомерни, многоравнищни и многостъпкови 
оценявания и интервенции с участието на колеги от различни области, специалности и нива 
на отговорност; 

Комбинирането на посочените по-горе пет направления за контекстуализиране, както 
на изследователската, вкл. и за целите на ПО, така и на практическата работа, рязко 
повишава тяхната екологична валидност, а и надеждност и практическа полезност. За 
съжаление, на пръсти се броят подобни изследвания, оценявания и интервенции у нас 
провеждани по споменатите по-горе начини. Ние от Институт Ре-Генезис и фондация Човек 
Плюс сме организирали така работата си, че да сме в унисон с тези съвременни тенденции в 
две от програмите си: „СИстема за МОниторинг и ПРЕвенция на НАСсилието в училище 
(СИМОПРЕНАС)” и „Училищна готовност и преход от ДГ към училище”, за които повече 
информация може да се намери в Приложението. Колеги, които проявяват интерес към тези 
две наши програми, бихме ги запознали с повече детайли, и как в техните рамки 
осъществяваме контекстуализация на ПО. 

9. в ПРАГМАТИЧЕН план еволюцията на ПО се осъществява в следните поне 
пет посоки:  

9.1. преход от предимно диагностично-клинично към предимно скрийнингово-
административно оценяване. В какво е проблемът тук и какво е решението?  

В академичната психология все още доминира идеята, че за да се реши даден въпрос 
трябва да се задълбочим в проблема и да го разнищваме надълго и нашироко, при това без да 
се съобразяваме много-много с отделяните за това човешки, времеви, финансови и 
институционални ресурси. Сред практическите психолози, обаче, има доста по-други 
разбирания, акценти и практики в това отношение.  

Първо, от практическият опит на голям брой колеги в чужбина, а и у нас, се знае, че за 
да се реши даден въпрос не е задължително да хвърлим цялата си енергия върху 
разнищването, проучването, изследването на проблема. Има редица школи в 
практическата психология (напр. Насочена към Решения Кратка Терапия /SFBT/, Терапия на 
Възможностите, НЛП, нашият подход Ре-Генезис и много други т.н. постмодерни и 
конструктивистки терапии), които акцентират и търсят решенията и възможните позитивни 
развития, до голяма степен безотносително към проблемите, защото намирането на решение 
автоматично обезсмисля и аннихилира ровенето в проблема. Тук една от основните идеи е, 
че причините и механизмите довели до възникване на даден проблем, често нямат връзка или 
са нерелевантни или невъзможни за повлияване от причините и механизмите за намиране на 
решение и постигане на развитие на даден индивид, семейство, екип, организация, общност. 
Затова и ПО акцентира преди всичко върху оценяването на силните страни, ресурсите, 
потенциалите, а не само и толкова върху оценяване на проблемите и дефицитите. 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm


Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
140 

Тук ще дам за пример, че на семинар в нашия офис на тема кратки подходи в 
психологията преди няколко години показахме на практика, че можем да решаваме 
определени психосоматични проблеми и различни фобии, без дори да ги знаем какви точно 
са те, при това едновременно паралелно работейки с няколко души, защото имаме 
ефективна технология за решаването им, която е безотносителна към причините за генезиса 
им и се основава на даване на технология за решение, което прави ненужни и дори 
безсмислени знанията за проблема (напр. НЛП техниката «5-минутна терапия на фобията», 
на алергиите и др. под.).  

Друг пример в тази посока е, че ако искаме да сме спокойни в къщи, че чужди хора 
няма да ни ограбят жилището не е необходимо на дълго и на широко да обсъждаме какво да 
правим за да не се случи това, или да се оглеждаме денонощно през прозорците и шпионката 
или да събираме информация и да проучваме съседите си, или да се снабдим с телефоните на 
полицаите или на охранителни фирми от квартала и града и ред други предимно 
информационни дейности, а да си поставим решетки на прозорците и аларма на вратата си, и 
чрез това решение и действие, ние обезсмисляме човъркането в потенциалните проблемите, 
които биха се появили, защо и как биха могли да ни оберат и какво ще правим, ако това 
стане, тъй като решението аннихилира и нулира този проблем. 

Второ, технологията, логистиката на оценяване на даден проблем, особено, ако 
това не е изолиран единичен индивидуален проблем, а често срещан, периодично повтарящ 
се и достатъчно масов (напр. обхващащ десетки и стотици хиляди хора ежегодно, в 
системата на образованието, здравеопазването, транспорта, социалните дейности и т.н.) има 
връзка повече не с някаква задълбочена клинико-психологична диагностика, а основно с 
ресурсните аспекти на оценяването – необходимо време, необходими финанси, брой 
оценявани, брой оценяващи, квалификацията и компетентностите на последните и т.н. За 
съжаление, по непонятни за нас причини, в курсовете по психодиагностика в повечето ВУЗ-
ове, в т.ч. и у нас, се обсъждат единствено концептуалните и психометричните аспекти на 
тестовете и се неглижират ресурсните, логистичните, административните, правните и 
другите не-психологични техни аспекти, които за практическата психология и психолози са 
еднакво важни, а за ръководителите, които ще отделят ресурси за тях – са дори и по-важни. 

Трето, ако искаме да вървим преди проблемите, а не след тях, т.е. от превентивни, а 
не от клинични позиции и модели, то следва планираният периодичен скрийнинг да е 
основният и масов вид ПО и да обхваща всички целеви популации, което означава да го 
прилагаме към 100% от хората, с които работим и това ще отнема примерно 70-80% от 
времето и ресурсите за ПО, а за всички други видове оценяване – диагностика, експертиза, 
прогноза и др. - да се отделят не повече от 1/4 от времето и ресурсите и да се отнасят до не 
повече от 10-15% от целевата група. Това сериозно се разминава с досегашната практика у 
нас където над 90% от времето и ресурсите се отделят за клинико-диагностично оценяване, 
при което, обаче, без каквото и да е оценяване, в т.ч. и скрийнингово, остават над 90% от 
целевата популация. При този подход става невъзможна превентивната работа и психолозите 
се превръщат в своеобразна «бърза помощ», бягане след проблемите в различни проблемни 
ситуации, нещо, което рязко намалява тяхната ефективност и полезност за дадената 
организация или общност и превръща работата им в «риене с лопата на морето», което е една 
доста странна, и всъщност, в дългосрочен план почти безсмислена дейност. 

Четвърто, така изложените по-горе наши идеи и практики, макар и съвременни, 
международно популярни и адекватни на нуждите на хората и организациите у нас, 
всъщност, не са осигурени кадрово и професионално, тъй като студентите по психология, 
както и работещите психолози не са обучени на основните правила, принципи, 
професионална и административна технология на осъществяване на какъвто и да е 
скрийнинг, в т.ч. и психологичен, а това е цяла наука, почти всички съществуващи у нас 
методики са предназначени за диагностика, а не за скрийнинг, а и малкото съществуващи 
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психологични скрийнингови методики не са достатъчно добре изследвани именно като 
скрийнингови методики и почти нямат ясни и емпирико-статистически доказани cut-off 
(прагови, гранични) стойности, което е абсолютно условие за да се използват именно като 
скрийнингови - т.е. да могат да разграничат т.н. «скрийнинг-позитивни» от «скрийнинг 
негативните случаи - а не като някакви други методики (диагностични, експертни, 
програмни и т.н.). На мен ми е известен само един академичен курс за психолози в СУ, в 
който в 1-2 лекции става дума за това какво е скрийнинг и какви са неговите особености и 
изисквания. Бих се радвал да науча, че и в други курсове и вузове има, или се планират 
такива лекции. 

9.2. все по-популярен става отворения достъп до психологични тестове, които са 
професионални, но не-комерсиални. В материал представен в Приложението е показано, че 
комерсиалните психологични тестове са не повече от 10% от всички психологични тестове и, 
че сред професионално изработените тестове, съответстващи на добрите международни 
практики и стандарти некомерсиалните тестове са от 4 до 6 пъти пъти повече от 
комерсиалните (поне 20 000, а по-вероятно 30 000 срещу 5 000). Много от тези 
професионални, но не-комерсиални тестове са по-популярни и по-добри от комерсиалните 
им аналози, ако въобще има такива, а някои от тях са и със статус международен «златен 
стандарт» (напр. BIS-11, AQ, SDQ и редица други).  

Масова практика в чужбина е квалифицирани психолози, които разработват тестове да 
ги публикуват с цел масово използване в широко достъпни професионални списания, а от 15-
20 години и на своите сайтове. Тази практика е еквивалентна на широко разпространената в 
областта на софтуера практика на т.н. ”open source”, “open access”, а напоследък в науката и 
“open review”. В България, аз и моята фондация „Човек Плюс” сме едни от тези, които сме 
привърженици и популяризатори на тази практика. Ние ще продължаваме тази си политика. 
Една от предстоящите ни дейности в тази област е стартирането в близко бъдеще на 
специализиран сайт (http://psihotestove-bg.alle.bg), който е тип „open access” и планираме да 
бъде с характер на социална мрежа. В него периодично ще се представят и предоставят 
професионални тестове, които не са комерсиални. Надяваме се в недалечно бъдеще, с 
помощта и на други колеги от страната, броят на тези тестове да достигне първо двуцифрено, 
а след това и трицифрено число и да се ползват от професионалната колегия. 

9.3. правно-административните, организационните и финансовите аспекти на 
ПО стават все по-важни. Аз засегнах този въпрос в т.9.1., затова тук само ще отбележа, че 
голям пропуск в съществуващото обучение по психология е прекомерният, да не кажа 
единствен, акцент в него само върху академичните (концептуални и психометрични) аспекти 
на съответните методики и не се обръща внимание на организационните, 
административните, правните, финансовите и други аспекти, които в работата на 
практическите психолози, са толкова важни, колкото и академичните. За конкретен пример в 
обратната посока, ще дам нашата практика, така да извършваме техническият дизайн на 
методиките, които предлагаме, че тя да е оптимална, и дори минималистична от гледна точка 
на отпечатването и като брой листове и като интензитет на използвания тонер при 
размножаването им. Например, повечето ни тестове са вместени на 1 с. или 1 лист А4 или 
А3, докато много колеги го правят на 5, 10, че и 15 страници, което, ако изследваме 20-30, 50 
и дори 100 души не е особен проблем, но ако правим ежегодно периодични скрийнинги с по 
хиляда, две, три, пет, десет, че и повече хиляди души, вече ще е сериозен проблем свързан 
със значителен разход на финансови, човешки, информационни, материални, времеви и др. 
ресурси и задължително трябва да се планира и минимизира, ако не искаме дадената 
организация да фалира. Например, нашата бланка за скрийнинг на насилието и тормоза в 
училище предназначена за попълване от учениците от 5 до 12 клас е само на 1 лист (2 
страници лице и гръб), но в нея се съдържат всички необходими айтеми и скали (даващи 
общо близо 40 индекса), които са достатъчни, както да се направи достатъчно богато 
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описание на явлението на индивидуално, групово, класно, випусково, училищно и 
общностно ниво, така и да се идентифицират отделните ученици, групи ученици, класове и 
випуски, с които да се работи практически в превенционна или интервенционна посока, а 
пускането на същата 1-листна бланка след няколко месеца ще дава достатъчно пълна 
информация за ефективността на практическата работа по превенцията и справянето с 
насилието и тормоза в даденото училище и ще даде ясни насоки за подобряването й в 
бъдеще. По подобен начин сме организирали и електронните варианти на много от 
методиките ни, които са във вид на взаимносвързани няколко Excel работни листа и файла 
използвани за попълване, обработка и презентация на резултатите на индивидуално, групово 
и организационно ниво. 

9.4. масово използване на съвременни технологии при оценяването (компютърни, 
комуникационни, апаратни и др.). Тази тенденция не подлежи на някакъв особен коментар и 
разяснение, защото е очевидна. Двата коментара, които все пак ще направя са, първо, че 
вузовете трябва по-активно да съдействат за повишаване на уменията на студентите-
психолози в тази област, защото от многобройните ми семинари из страната установявам, че 
болшинството колеги обработват предимно на ръка тестовете (което е доста времеемко, води 
до грешки и не позволява осъществяването на по-задълбочена статистическа обработка, а 
оттам и по-богата и точна интерпретация) и второ, предлаганите съвременни технологии би 
трябвало да съответстват на реалните актуални възможности на повечето колеги - напр. 
освен SPSS работни файлове (които могат да се ползват, според моите наблюдения, от не 
повече от 5-10% от колегите), следва да се предлагат и Excel-ски файлове за обработка 
(които могат да се ползват от поне 80-90% от колегите. Нашата организация, както стана 
дума по-горе, предлага за всеки от използваните и предлаганите от нас тестове Еxcel-ски 
файл за въвеждане, обработка, получаване на локални норми, елементарна статистика, 
графично визуализиране и интегриране в по-голяма база данни за съхраняване на 
получаваните резултати от изследванията. Тук няма да коментирам използването на другите 
нови интернет-, мобилно- и ИИ-базирани технологии, тъй като излиза извън темата на 
изложението ми тук. 

9.5. все по-масово осъществяване на ПО от пара-професионалисти и преките 
негови ползватели. Излизането на скрийнинговите изследвания на предно място като фокус 
и обем работа, както и масовото използване в тях на автентично и 360° оценяване, 
автоматично води и до това, че не малка част от оценяването (вероятно поне половината, а в 
редица ситуации и 70-80%) се, и все повече ще се, извършва от непсихолози – родители, 
учители, мед.сестри, администратори, ръководители на екипи, на организации и институции, 
участници в семинари и в групова работа, ползватели на социалните мрежи и др., които са 
били инструктирани лично или писмено, как да го правят, а ролята на психолога, все повече 
(ще) е не сам/а да извършва цялото ПО, а да е по-скоро организатор, координатор, 
интегратор, интерпретатор на цялостния процес на ПО и анализ на получаваните данни и да 
се включва пряко в извършването му само на диагностично и експертно ниво или, ако в 
дадения момент няма кой друг да го извърши. 

В Приложение даваме 4-те нива и пирамидата на съвременното ПО, така, както ние 
го разбираме и практикуваме, както и как интегрираме и прилагаме споменатите по-горе 
тенденции в нашите пакети за ПО на насилието и тормоза в училище и за ПО на училищната 
готовност и плавният преход ДГ-училище. 

10. в МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ план. Тук има няколко важни, 
и до известна степен, революционни, нови тенденции. Тъй като това е голяма и донякъде 
сложна и специализирана тема, по-долу ще се спра само на 4 конкретни тенденции: 

10.1. Първата е използването на математически и статистически подходи, които са 
адекватни на новите използвани в ПО концептуални и инструментални подходи. Например 
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за кръговите, сферичните и другите 2-, 3- и n-мерни модели е релевантно и математически 
коректно да се използва не познатата ни от университета и масово използвана атомарна, 
линейна статистика, а кръговата, сферичната и насочената статистика (circular, spherical, 
directional statistics – Fisher, 1993a, 1993b; Mardia, 2000). Между другото, изследванията 
показват, че болшинството от използваните в психологията модели, за които се предполага, 
че са 1- или 2-мерни и линейни, всъщност анализът на емпиричните данни от и за тях 
показва, че те са 3 или 4-мерни и са нелинейни. Например, анализът на емпиричните данни 
получени за детският Уекслър (WISC-IV) показват, че те имат 3-мерна цилиндрична 
структура (Guttman, 1990; Cohen, 2006), а не 2-мерна линейно-йерархична, каквато тя би 
трябвало да бъде, според лежащият в основата на WISC-IV модел на Cattell–Horn–Carroll. 

Наред с необходимостта от кръгова, сферична и насочена статистика, новите методи и модели 
предполагат и изискват и друг тип математическо моделиране и обработка на резултатите от ПО, 
които да отчитат времевата им динамика. За последното са подходящи и се използват времевите 
редове и системите от диференциални уравнения, които са адекватния математически апарат за този 
вид данни. 

10.2. Втората е свързана с прилагането в сферата на психологията, а от там и в ПО, на 
общонаучния подход, който се появи преди около половин век и днес се нарича с различни 
имена като «самоорганизационен», «теория на сложността», «синергетика», «втора 
кибернетика», «теория на сложните нелинейни динамични системи» и др., а 
математическия апарат, който се ползва е от арсенала на нелинейните динамични системи, 
теория на хаоса, теория на катастрофите и др. под. Тепърва в тази област ще се случват 
интересни за психологията неща, които сериозно ще повлияят на бъдещото развитие, както 
на нея самата, така и на ПО. Това е огромна тема и аз тук нямам възможност подробно да се 
спирам на нея, само я фиксирам и се надявам, че някои по-млади колеги ще се заинтересуват 
от нея за в бъдеще. (виж по-горе раздел 7.3. от настоящата студия) 

10.3. Друго впечатляващо приложение на нови математически подходи и модели към 
психологията са разработките на Бен Гьорцел публикувани в поредица от книги между 1990 
и 2014 (Goertzel, уебсайт: 1990-2014; Wikipedia, 2014e) посветени на математическото 
моделиране и програмиране на общ изкуствен интелект. Той не просто създаде редица 
принципно нови модели за общ изкуствен интелект, но и създаде заедно с няколко десетки 
сътрудници няколко фирми за тяхната практическа реализация в няколко насоки. За 
ефективността на неговият подход говори и факта, че на основата на създадените от него 
компютърни модели за мрежови семантичен анализ на големи масиви данни една от 
фирмите му започна да прави прогнози за котировките на американската фондова борса, 
които бяха с 10% по-добри от която и да е от съществуващите специализирани финансово-
консултантски фирми на Уолстрийт. Това бе толкова притеснително за големите играчи на 
финансовия пазар, че скоро фирмата му бе насила фалирана, а той и някои негови 
сътрудници бяха привлечени на работа към американски държавни агенции на военните и 
организации в сферата на сигурността с цел, както да бъде държан под контрол, така и да се 
възползват от уменията му. 

Алгоритмите и програми, от типа които той, както и други изследователи създават, 
могат да се използват, например, в такива системи като автоматизирано едновременно 
следене на големи маси хора, напр. няколко хиляди души, на критични за атентати места 
като напр, жп- и автогари, летища, площади, стадиони и други и автоматизиран анализ на 
основата на патерните на тяхното поведение дали то няма да доведе до рискови прояви с 
опасност за останалите граждани. Това, наред и с други подобни технологии, позволява 
безконтактно автоматизирано дистанционно оценяване на поведенията и 
психофизиологичните характеристики на хората на публични места, в рамките на 
организации (фирми, училища, болници и др.), създаване на поведенчески профили, тяхната 
класификация, оценка на потенциалния риск и др.. Така ПО може да направи квантов скок от 
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спорадични, частични, бавни и трудоемки анализи на латентните личностни черти 
получавани чрез обширни самоотчетни бланкови тестове, характерен за психодиагностиката 
от 20 в., към детайлен, динамичен и продължителен мониторинг и анализ на поведенческите 
патерни и психофизиологичните данни, които са много по-прогностични и лесни за работа, а 
и събирането и анализа на огромен онлайн масив от данни става на 95-99% автоматизирано, 
което превръща психолога и поведенческия анализатор от предимно събирач на данни в 
основно техен анализатор и интерпретатор. 

10.4. Тук ще се спра само на един, от конкретните нови подходи към ПО, който е 
пример за перспективността на новите методи в тази област – а именно този основан на 
използването на т.н. «генетически алгоритми» при създаването на тестове. В него към 
момента има две основни приложения: а) създаване на многобройни паралелни форми и б) 
емулиране на минимизирани варианти на популярни тестове на основата на айтеми от 
публични бази. 

10.4.1. През последните години има редица приложения на генетическите алгоритми 
предимно в областта на педагогическите тестове (оценяване на овладяването на знания след 
обучение), особено при създаването на многобройни техни паралелни форми, както в 
хартиен вид, така и в компютърно асистиран вид. Засега тези разработки се осъществяват 
основно от математици и софтуеристи, като основните центрове за подобни разработки са в 
Азия – Япония, Тайван, Китай и са малко познати в Европа. 

10.4.2. Второто направление е известно като «психоинформатика» и се изразява в 
използване на генетически алгоритми спрямо големи обеми информация, както в психология 
на личността (напр. 4-цифрен брой хора попълнили 4-цифрен брой айтеми, или анализ на 
използвани в интернет личностни описания от хиляди и дори десетки хиляди хора чрез над 
100 000 думи и др. под.), при модерни изследвания на мозъка и др. Като пример за подобни 
изследвания мога да посоча тези на Т.Яркони (Yarkoni, 2010). Преди няколко години той 
използвайки публично достъпната база от айтеми и данни на International Personality Item 
Pool (IPIP), направи емулация върху данни от 545 души получени по 8 от най-популярните 
личностни тестове като CPI, TCI, HPI, MPQ, NEO PI-R, HEXACO-PI, JRI-R и 6-FPQ 
съдържащи общо с 203 скали с 2 091 айтема.След прилагане на генетичните алгоритми към 
тези данни се получи нов въпросник от 181 айтема (AMBI), съдържащ 203 скали (по 5 айтема 
за всяка от тези скали, като част от айтемите участват в две или повече скали) с 
психометрични качества сравними с тези на оригиналните скали, с тази разлика, че те бяха 
намалени с 91% и, че са публично достъпни. Скоро ще предложим този тест на колегите, 
които желаят да се запознаят с него и да го ползват. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологичното оценяване от края на 20 - началото на 21 век навлиза в качествено 

нова епоха от своето развитие – пост-модерната, която в почти всички аспекти се отличава 
съществено от добре познатото ни на всички ПО от т.н. «модерна» епоха, в която сме се 
обучавали и, по който начин осъществяваме нашите «психодиагностични» дейности. Нещо 
повече, на хоризонта, през следващите 10-15-20 години се очертава още една нова епоха – 
тази на «транс-модернизма», която практически напълно ще скъса с нашите днешни 
представи и практики за ПО. Така, днешната пост-модерна епоха, всъщност е един мост, 
който свързва тези две напълно качествено различни епохи и форми на правене на ПО – 
«модерната» и «транс-модерната» и осъществяване на прехода между тях да е по-лесен, 
разбираем и не много болезнен. 

В настоящата втора част на студията представих качествените промени, които се 
извършват през последния четвърт век в поне 6 големи направления на ПО, а именно: 1) 
съдържателно; 2) структурно; 3) динамично; 4) контекстуално; 5) прагматично и 6) 
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математико-статистическо, като във всяко едно от тях посочих от две до пет по-конкретни 
тенденции, които променят представите ни за това, как да разбираме и осъществяваме 
оценяването на хората в различните контексти на техния живот. 

Тези нови тенденции са толкова много и толкова качествено различаващи се от това, 
което сме свикнали обичайно да правим като «психодиагностици», че е необходимо някой 
систематично и продължително да ги артикулира и промотира, защото преобладаващото 
мнозинство от психолозите както по света, така и у нас, са със силно вкоренило се мислене 
характерно за «модерната» епоха, което е определено неадекватно за днешната «пост-
модерна» епоха и напълно неадекватно за очертаващата се на хоризонта «транс-модерна» 
епоха. 

Надявам се чрез моите скромни усилия да подпомогна този по-бърз и по-малко 
болезнен преход от миналата «модерност» към настоящата «пост-модерност» в българската 
психология като цяло, и в сферата на психологичното оценяване, в частност. Ще се радвам 
също и, ако намеря съмишленици и партньори в тази си дейност. 

# # # 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Забележка: С цел да сме коректни към издателите на настоящето списание на ДПБ, 
линкът към нашите около дузина конкретни Приложения ще е активен след публикуването 
на настоящата статия в края на 2014 г. Те ще са на уеб адрес: http://psihotestove-bg.alle.bg, в 
раздела: „Представяне” и подразделът му: “Психологично оценяване”.  
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ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ 
НА ДЕЙНОСТНАТА САМООЦЕНКА НА ДЕТЕТО 

Лилия Тодорова, Jessica Kramer 
Дейностната самооценка на детето е инструмент за самооценка, предназначен да изследва усета на детето 
за компетентността на изпълнение и значението на ежедневните дейности, както и да го ангажира при 
определяне на целите и оценка на резултатите от интервенцията. Материалът представя психометричните 
характеристики на българския превод на Дейностната самооценка на детето. Изследваната извадка включва 
79 деца с физически и умствени увреждания или в социално неравностойно положение (отглеждани в 
институции). Обобщени форми са попълнени от представители на персонала и родители. Статистическата 
обработка е проведена по модела на Раш за рейтингови скали и по Модела на частния кредит. Изследвани са 
четири вида валидност в светлината на модела на Раш – съдържателна, конструктна, същностна и външна, 
както и чувствителността на инструмента. Българската версия притежава висока степен на 
съдържателна и конструктна валидност. Същностната валидност е потвърдена частично въз основа на 
логично и теоретично обосновано йерархично подреждане на айтемите, както и на валидни оценки на над 
86% от децата. Като цяло двете скали функционират добре, но скалата за компетентност е с нарушен 
порядък. Външната валидност и чувствителността се нуждаят от по-детайлно изследване. Оценката на 
външна валидност е направена въз основа на качествен анализ на децата, които не отговарят на критериите 
за съответствие по двете скали. Скалата за значение притежава по-добро ниво на чувствителност в 
сравнение със скалата за компетентност. Дейностната самооценка на детето е ценен инструмент за 
насърчаване на самоопределяне у детето, но българският вариант вероятно се нуждае от усъвършенстване. 
Резултатите са използвани в разработването на нова версия на инструмента и ръководството от 
интернационален екип изследователи.  

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BULGARIAN VERSION  
OF THE CHILD OCCUPATIONAL SELF ASSESSMENT  

Liliya Todorova, Jessica Kramer 
The Child Occupational Self-Assessment is a self-report tool, designed to capture children’s perception of occupational 
competence and value for everyday activities and involve them in identifying intervention goals and assessing 
outcomes. The paper presents the psychometric properties of the Bulgarian translation of the COSA. It was 
administered to 79 children with disabilities (physical and learning) or with social disadvantage (living in institutions). 
COSA forms were also completed by staff members and parents. Rasch Rating Scale Model and Rasch Partical Credit 
Model were used for data analysis. Four different types of validity were examined from a Rasch measurement 
perspective – content, structural, substantive, and external, as well as sensitivity. The Bulgarian translation of COSA 
demonstrates good level of content and structural validity. Substantive validity is partially supported based on logical 
and theoretically meaningful item hierarchies, as well as valid measures of more than 86% of the children. As a whole 
both rating scales function well, however the competence rating scale is disordered. The importance scale demonstrates 
better sensitivity in comparison to the competence scale. Evidence for external validity is based on qualitative analysis 
of children with poor fit on both scales and needs further investigation. COSA is a valuable tool to promote self 
determination in children, but the Bulgarian version may need refinement. The results were used in the development of 
the new COSA v.2.2 and the revision of the COSA manual through collaborations with international researchers. 

В условията на демографски срив, застаряване на населението и икономическа криза 
децата са най-големият човешки капитал на страната, а децата с увреждания и в неравностойно 
положение са приоритетна рискова група. Увреждането и институционализацията сериозно 
ограничават възможностите на детето за добро образование и пълноценна личностна и 
социална реализация. Основна цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 е 
осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на 
живот на децата като условие за тяхното свободно и пълноценно личностно развитие. 

Самооценката се явява предпоставка за правилна ориентация в обществените 
взаимоотношения и регулатор на поведението. Важен фактор за формиране на самооценката 
са дейностите, в които детето участва. Пътят за повишаване на самооценката и придобиване 
на самоувереност е осигуряване на успех в тези дейности.  
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Съвременните подходи разглеждат детето като социален актьор със собствена представа 
за компетентността в изпълнението на ежедневните дейности. Това се отнася в най-голяма 
степен за децата с увреждания, всяко от които има уникално преживяване, поради което 
заслужава уважение като потребител на услугите и активно включване в процеса на изследване 
и планиране на интервенцията (Keller, Kafkes, Basu et al., 2005, Kramer, 2008).  

Първата стъпка към промяна в професионалния подход към децата с увреждания е 
възможността те сами да посочват уменията и степента на притежание, необходими за 
участие в дейностите, които са важни за тях. Все още в научната литература съществува 
голяма доза недоверие по отношение способността на детето адекватно да оценява своето 
изпълнение. От друга страна обаче, съществуват убедителни научни доказателства за 
способността на децата от ранна възраст да предоставят информация за себе си, която е 
уникална по характер, отличава се с известна степен на валидност и висока степен на 
стабилност във времето (Sturgess, Rodger, Ozanne, 2000). 

Самооценъчните методи и средства за оценка представляват ефективен инструмент за 
оценка на субективното преживяване в клиент-центрираната практика. Въпреки 
съществуващите съмнения в достоверността на детската самооценка, в психолого-
педагогическата литература може да бъде намерен богат набор от инструменти за 
самооценка в детско-юношеска възраст, насочени към различни аспекти на личността, но не 
и към ролите и дейностите на детето. 

Основните аспекти при изследването на самооценката на детето от позициите на 
психологията и педагогиката са свързани с формирането на адекватна самооценка. В 
ерготерапията обаче гледната точка е различна. Основният въпрос не е адекватна ли е 
самооценката на детето, а каква е тя. Целта на педагогическото въздействие обикновено е 
свързана с коригиране на самооценката, докато в ерготерапевтичната интервенция тя служи 
като отправна точка при поставянето на цели, свързани с подобряване на изпълнението на 
дейностите, получили ниска оценка от детето. Освен това, за разлика от инструментите за 
самооценка в психологията и педагогиката, които не са специално предназначени за деца с 
увреждания, целевата група на голяма част от ерготерапевтичните средства са деца със 
специфични заболявания и потребности.  

Отчитането на мнението на детето е свързано с повишаване на неговата мотивация и 
активно участие в терапевтичния процес, насочвайки интервенцията към неговите 
приоритети. Освен това самооценъчните методи стимулират развиването на важни 
личностни качества като вземане на решения, решаване на проблеми, самоусъвършенстване 
и самоопределяне (Keller & Kielhofner, 2005). 

Най-голямо приложение на самооценъчни методи е установено при определяне усета 
за ефективност на детето в извършваните от него дейности. В педиатричната ерготерапия 
съществува богат набор от инструменти за самооценка, които успешно се използват в 
практиката и в научните изследвания при определяне на проблемите, формулиране на 
значими цели и отчитане на постигнатите резултати с участието на клиента (Kramer, 
Kielhofner, Smith, 2010). 

Предмет на изследването са психометричните характеристики на българската версия 
на Дейностната самооценка на детето като инструмент в ерготерапевтичната интервенция. 

ОПИСАНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА 
Дейностната самооценка на детето (Child Occupational Self Assessment, COSA v.2.1.) e 

разработена през 2005 г. в Йлинойския университет в Чикаго от втората авторка Jessica 
Keller, по настоящем Kramer (Keller, Kafkes, Basu et al., 2005). Тя представлява 
усъвършенствана версия на COSA v.1, създадена през 2002 г. от Joan Federico (2002) и 
подобрена от Ana Kafkes (2003).  
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Българския превод е направен от първата авторка въз основа на подписан протокол за 
споразумение с MOHO Clearinghouse – изследователски център към Илинойския университет 
в Чикаго, притежаващ авторски права върху инструмента. По силата на това споразумение 
авторът получава правото да използва формулярите за оценка в практиката и в научната си 
работа. Първоначалният превод е апробиран с малка група деца с физически увреждания 
през 2010 г., в резултат от което са направени някои корекции. Крайният вариант е 
съгласуван с оторизиран преводач и специалист по английски език. 

Теоретична основа, формираща съдържанието на Дейностната самооценка на детето, е 
Моделът на човешките дейности (Model of Human Occupation, MOHO), създаден през 1980 г. 
от Gary Kielhofner (2007) и екип от Илинойския университет. Дейностната самооценка на 
детето е насочена към дейностното изпълнение, което включва два компонента – обективен 
(видимото поведение, свързано с извършването на дейността) и субективен (свързаното с 
него когнитивно и афективно преживяване). 

Инструментът адресира дейностната адаптация и нейните компоненти – дейностна 
идентичност и дейностна компетентност. Дейностната адаптация се разглежда като процес 
на формиране на позитивна дейностна идентичност и овладяване на дейностна 
компетентност в естествената за клиента среда. С времето човек овладява способността да 
поддържа устойчиви модели на участие в дейности и роли, свързани с неговата 
идентичност, удовлетворявайки свързаните с тях лични и обществени очаквания. Това от 
своя създава усет за дейностна компетентност. Дейностната идентичност отразява 
усещането за това кой си и какъв искаш да станеш, а дейностната компетентност е свързана 
с усещането за способност, контрол и удовлетворение при изпълнение на очакванията на 
ролите (Keller, Kafkes, Basu et al., 2005). 

Този начин на дефиниране на дейностната компетентност отчита ценностите и 
представите на самия индивид, а не стандартизирани норми за развитие на умения. 
Дейностната самооценка на детето има за цел да отрази степента на удовлетвореност на 
детето от неговата способност да отговори на вътрешните и външни очаквания за 
изпълнението на значимите за него дейности (Kramer, 2008). 

Дейностната самооценка на детето – COSA v.2.1., включва серия от 25 твърдения, 
свързани с участието на детето в обичайните ежедневни дейности по самообслужване, 
училищни дейности (продуктивност) и развлечения. Тя е разработена в две версии – 
въпросник с картинки (фиг. 1) и картова форма (фиг. 2), използвайки познати визуални 
символи и разбираем език. Съществува и обобщен въпросник, който се използва главно от 
специалиста, провеждащ оценката, за записване на отговорите (фиг. 3). Подборът на 
версията става по преценка на терапевта в зависимост от нивото на развитие, както и според 
желанието на детето.  

Всяка дейност се оценява по две четиристепенни скали, представени във възходяща 
посока (от по-ниска към по-висока оценка). Първата скала отразява усета на детето за това, 
доколко добре се справя с дейността – скала за компетентност. Тя е биполярна с две 
отрицателни степени („това ми е много трудно“ и „това ми е малко трудно“) и две 
положителни степени („върша това добре“ и „върша това много добре“). По втората скала 
детето оценява каква стойност има за него извършваната дейност – скала за значение. По 
вътрешна структура тя също е биполярна с една отрицателна („не е важно за мен“) и 3 
положителни степени с нарастваща изразеност – „важно е за мен“, „много е важно за мен“, 
„най-важното за мен“.  
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Фигура 1. Въпросник с картинки 

(По Keller, Kafkes, Basu, Federico & Kielhofner, 2005) 

 

 
Фигура 2. Картова форма 

(По Keller, Kafkes, Basu, Federico & Kielhofner, 2005) 

 

 
Фигура 3. Обобщени резултати 

(По Keller, Kafkes, Basu, Federico & Kielhofner, 2005) 
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За да могат да бъдат използвани от деца с различни способности, вербалните отговори 
са съпроводени с добре познати графични изображения – намръщени и усмихнати лица и 
различен брой звездички (от една до четири). Въпросникът с картинки е придружен от 
визуален указател, който подпомага детето в следене на редовете. В отделен документ са 
представени насоки за смисъла, вложен в различните твърдения, които екзаминаторът може 
да използва в разяснения на детето на разбираем за него език. 

Инструментът е съпроводен с Ръководство за приложение, съдържащо подробни 
инструкции за стъпките в администрирането. В него са описани още теоретичната база и 
начина на интерпретиране на данните, както и три примерни казуса от практиката. 
Дейностната самооценка на детето отразява личното преживяване от участието в 
ежедневните дейности. Отговорите на детето по скалата за компетентност отразяват неговата 
представа за способността му да отговори на изискванията на средата, както и за степента на 
подкрепа от средата. Отговорите по скалата за значение допринасят за изясняване на 
интересите, ценностите, навиците и ролите на клиента. Използването на Модела на 
човешките дейности като теоретична рамка позволява на терапевта и клиента да изготвят 
холистичен дейностен профил и да съберат информация за планиране и провеждане на 
интервенция. Ръководството на приложение препоръчва интервенцията на бъде насочена 
към тези дейности, които създават затруднения на детето, но имат голяма стойност за него. 
По този начин то става активен участник във формулирането на приоритетите, целите и 
стратегиите за интервенция (Keller, Kafkes, Basu et al., 2005). 

Инструментът не е специфичен за определена диагностична категория. Описаният в 
ръководството възрастов диапазон е от 8 до 13 години, но в практиката той е използван при 
деца и младежи на възраст от 7 до 17 години, които притежават адекватни комуникативни 
способности за самооценка и планиране и желание за съдействие. Той не е подходящ за деца 
с неустойчиво внимание, тежки когнитивни нарушения и липса на вътрешен поглед върху 
силните и слабите страни. На практика обаче почти всяко дете може да се справи с 
подходяща помощ. 

В случаите, когато детето не е способно да попълни самооценката самостоятелно, се 
използват различни модификации в съответствие със способностите на детето, като 
например четене на твърденията или записване на отговорите от екзаминатора, ползване на 
визуален указател и др. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Характеристика на изследвания контингент 
Изследването е проведено в периода май 2010 – януари 2013 година с активното 

участие на студенти и дипломанти по ерготерапия от Русенския университет. 

Подборът на деца е извършен по следните критерии – възрастов диапазон от 7 до 18 
години, способни да разбират и отговарят адекватно, с увреждане или в социално 
неравностойно положение, желание за участие от страна на детето и съгласие от страна на 
родителя или директора на институцията. 

В изследването са включени общо 82 деца и младежи, три от които са отпаднали 
поради очевидна неспособност за самооценяване. В окончателната извадка са включени 79 
деца по собствено желание и със съгласието на родител или представител на екипа. От тях 36 
са в социално неравностойно положение и 43 са с различни по вид и степен увреждания, 
Подробни данни за характеристиката на изследваните деца са представени в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристика на изследваните деца 
        Общ брой: 79 
Характеристика на изследваните деца брой % 
Полов признак 

    
 

мъжки 
  

44 55,7% 

 
женски 

  
35 44,3% 

Етническа принадлежност 
   

 
български 

 
45 56,96% 

 
ромски 

  
19 24,05% 

 
турски 

  
12 15,19% 

 
смесен 

  
3 3,80% 

Нарушение 
    

 
ДЦП 

  
10 12,66% 

 
умствено изоставане 16 20,25% 

 
множествено увреждане 10 12,66% 

 
друго 

  
7 8,86% 

 
неравностойно положение 34 43,04% 

 
социална занемареност 2 2,53% 

Услуга/институция 
    

 
социална институция 36 45,57% 

 
услуга в общността 

 
20 25,32% 

 
масово училище 

 
3 3,80% 

 
специално училище 20 25,32% 

 

Възрастовият диапазон в изследваната група е между 7 и 23 год., средна възраст 12 г. 
7 мес. В зависимост от вида на нарушението са обособени три основни подгрупи: 

• социално неравностойно положение – 36 деца със средна възраст 10 г. 11 мес. 
(7 – 16 г.); 

• умствено изоставане – 25 деца със средна възраст 15 г. 10 мес. (8 – 23 г.); 
• физическо увреждане – 18 деца със средна възраст 11 г. 7 мес. (8 – 15 г.). 
Средната възраст на изследваните с умствено изоставане е по-висока в сравнение с 

останалите две групи, тъй като сред тях има и 6 младежи на възраст над 18 години. Въпреки, 
че COSA е предназначена главно за деца между 7 и 17 г., се приема, че възрастта не трябва 
да бъде основен ограничителен фактор. Инструментът може да се използва както с 
шестгодишни деца, така и с младежи над 20-годишна възраст по преценка на терапевта на 
базата на комплекс от фактори. По тази причина младежите над 18 години са запазени в 
статистическата извадка, тъй като поради множествени увреждания и тежки заболявания 
(синдром на Даун, синдром на Аспергер) тяхната календарна възраст не отговаря на 
функционалната. 

Децата в неравностойно положение са настанени в Домовете за деца лишени от 
родителски грижи (ДДЛРГ) „Райна Гатева“ и „Димитър Басарбовски“ в Русе. Децата с 
увреждания се отглеждат в домашна среда и посещават различни услуги в общността. 
Повече от половината изследвани деца (67%) се обучават в масово училище, 27% посещават 
специални паралелки в масово училище и само 5 % учат в помощно училище.  

За всяко изследвано дете е направена външна оценка от член на екипа на услугата – 
обикновено този, който най-добре го познава. Потърсена е връзка с родителите на децата, 
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отглеждани в семейна среда, но е установен контакт само с 39 от тях. За целта са раздадени 
въпросници с обобщените резултати с необходимите разяснения за начина на попълване и 
указания да отразят своето мнение по отношение на изследваните дейности.  

Инструментариум и администриране  
В изследването са използвани трите формата на Дейностната самооценка на детето – 

въпросник с картинки, картова форма и обобщен въпросник. Въпросникът с картинки и 
картовата форма са ламинирани. За отбелязване по въпросника с картинки е използван 
сигнален маркер, който се харесва от децата и допълнително мотивира участието им. На 
родителите и персонала е предоставен обобщеният въпросник. 

В допълнение е разработен Протокол за наблюдение, в който се регистрират 
демографски данни, както и информация за начина на администриране – използвана версия, 
посока и време за попълване, изказвания и невербално поведение на детето. Протоколът е 
разработен в началото на втория етап и използван във всички проведени след това оценки.  

Всяка оценка е проведена индивидуално след предварително съгласуване на времето и 
мястото с родителя или с екипа. В повечето случаи е използвано уединено помещение с цел 
създаване на сигурност на детето и ограничаване на разсейващите фактори.  

Въпросникът с картинки и картовата форма са предпочитани и сравнително еднакво 
използвани и от трите групи деца (фиг. 4). Децата в неравностойно положение предпочитат 
картовата форма, докато децата с увреждания най-много са използвали въпросника с 
картинки, което е по-отчетливо изразено при децата с умствено изоставане. Обобщената 
форма е използвана от по-големите деца, които намират символите за твърде детски. 

 

 
Фигура 4. Процентно разпределение на децата в неравностойно положение (НП), с физическо 

увреждане (ФУ) и с умствено изоставане (УИ) в зависимост от използваната версия. 

Попълването се осъществява по два начина – едновременно по двете скали или 
последователно (първо за всички айтеми по скалата за компетентност, а след това по скалата 
за значение). Три четвърти от всички деца в трите групи избират да попълват 
последователно. 

Времетраенето на отделното изследване варира в доста широки граници при 
различните деца. Децата в неравностойно положение се вместват в границите между 12 и 50 
минути при средна продължителност 28 минути. При децата с физически увреждания 
времетраенето варира между 15 и 60 минути (средно 35 минути), а при децата с умствена 
изостаналост – от 15 до 68 минути (средно 32 минути). И в трите групи децата се справят 
най-често във времевия диапазон между 15 и 30 мин. 
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Статистически методи 
Статистическата обработка на резултатите е проведена с по модела на Раш, 

публикуван през 1960 г. от датския математик Georg Rasch. Това е първият модел от 
Съвременната теория на тестовете (Item Response Theory, IRT), добил популярност и изиграл 
революционна роля в теорията на тестовете, тъй като позволява разработване на тестове, 
които са независими от изследваното лице, екзаминатора и тестовите задачи (айтеми). Този 
метод има безспорни предимства пред класическия психометричен анализ, тъй като постига 
добро разграничение на изследваните елементи, а резултатите остават стабилни във времето 
и в изследваната извадка. Той намира широко приложение в психологията, здравеопазването 
и други области, изследващи човешките качества, но все още не е достатъчно познат у нас. 

Моделът на Раш включва съвкупност от няколко модела, обединени като семейство. 
Статистистическата обработка на базата на тези модели осигурява многоаспектен анализ на 
оценъчните скали, айтемите, изследваните лица и други фактори, например екзаминатора, с 
помощта на единна мерна единица – логит.  

В изследването са използвани Моделът на Раш за рейтингови скали (Rasch Rating 
Scale model, RRS) и Моделът на частния кредит (Partial Credit Model, PCM) на Masters 
(1982). Моделът на Раш за рейтингови скали е използван за определяне на структурата и 
порядъка и на скалите. Моделът на частния кредит е използван за анализ на едномерност, 
ранжиране на айтемите и на децата и определяне на броя статистически разграничими 
слоеве. Той позволява оценка на нивото на отражение на изследвания признак от всеки 
айтем и нивото на притежание на изследвания признак (дейностна компетентност или 
значение) от всяко дете.  

Като критерий за съответствие се приема комбинацията от средноквадратично 
(стандартно) отклонение MnSq<1,4 и стандартизирано стандартно отклонение Zstd<+2. Това 
означава, че айтемът е валиден показател за изследвания конструкт или оценката на клиента 
е валидна. Липсата на съответствие може да е показател за невярна информация или за 
наличието на проблем в изследваното лице, както и индикатор за лоша формулировка или 
многомерност на скалата (Wright & Linacre, 1994, Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 2010). 

Важна характеристика на скалата е нейната едномерност, т.е. тя трябва да измерва 
само един конструкт. Оценката за едномерност се извършва по тристъпковата процедура 
(Smith, 2002, 2004): 

• положителни стойности на точково-бисериалните коефициенти за всеки айтем; 
• проверка за съответствие с очакванията на модела по описания по-горе критерий 

(MnSq<1,4 и Zstd<+2); 
• Анализ на основните компоненти (Principal Component Analysis, PCA) на 

остатъчните вариации за наличието на тематични модели за групиране на айтемите.  

Моделът на частния кредит (РС) оценява всяко дете и всеки айтем с една обща 
логитна мярка, благодарение на което те заемат точно определено място в континуума на 
конструкта. Този процес се нарича ранжиране (калибриране) на айтемите или на децата. 
Оценките на изследваните деца определят тяхната позиция по продължение на континуума 
по изследвания конструкт. Счита се, че децата с по-високи оценки, имат по-високо съзнание 
за своята компетентност и значението на ежедневните дейности. Оценките на айтемите 
показват какво количество от изследвания белег (конструкт) се съдържа в даден айтем. В 
COSA айтемите с по-високи величини са по-трудни за изпълнение или по-маловажни, а 
айтемите с по-ниска оценка са по-лесни за изпълнение или по-важни. Начинът на 
подреждане на айтемите е критерий за валидността на скалата. Скалата се приема за валидна, 
когато това подреждане отговаря на логично очакваната последователност (Keller & 
Kielhofner, 2005; Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 2010). 
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Съответствието между айтемите и изследваните деца може да се представи чрез 
тяхното подреждане във вариационни редове по една и съща ос в зависимост от степента на 
притежание на изследвания конструкт – способност на детето и трудност на айтема. Те се 
оценяват по един и същ континуум, благодарение на което може да се установи дали 
трудността на айтемите съответства на способностите на изследваните деца. Като цяло 
средните стойности на айтемите трябва да са разположени близо до средните стойности на 
изследваните и да бъдат разпределени така, че да обхващат цялото разнообразие от техните 
способности. В противен случай се проявяват ефекти на изключване (ceiling and floor effects), 
при които скалата не включва айтеми, подходящи за най-високо и най-ниско 
функциониращите лица.  

Моделът на Раш позволява разпределение на изследваните лица в слоеве в зависимост 
от степента на притежаване на признака, което отразява чувствителността на скалата към 
индивидуалните различия в извадката. Колкото по-голям е броят слоеве, толкова по-широк е 
обхватът на измервания конструкт (Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 2010). 

Моделът на Раш за рейтингови скали е използван за определяне на порядъка на 
скалата. За правилното използване на скалата се съди по два критерия. Първо, всички 
категории трябва да се използват сравнително равномерно, а оценките трябва да се използват 
в порядък, който отразява по-висока степен на притежание на изследвания признак. Така 
например „не е важно“ е показател за по-ниско ниво на значение в сравнение с „важно е“. 
Второ, децата с по-висока степен на компетентност следва да избират по-високи категории. 
Освен това се провежда оценка на съответствието за всички отговори, за да се установи дали 
децата разбират отделните категории по един и същи начин. Наличие на порядък в 
отговорите се определя по следните критерии (Keller, Kafkes & Kielhofner, 2005; Keller & 
Kielhofner, 2005): 

• тенденция за използване на четирите категории от децата; 
• средноаритметичните оценки на клиентите във всяка категория са подредени от по-

ниски към по-високи стойности; 
• стъпковата мярка показва, че при преминаването от една категория в друга се 

отчита промяна в правилната посока; 
• MnSq<1,4 се приема за показател за наличие на съответствие, т.е. че децата имат 

общо разбиране за всяка категория на рейтинговата скала. 

Психометрични характеристики 
В светлината на модела на Раш Wolfe & Smith (2007) разглеждат валидността като 

обобщаващо понятие, включващо няколко отделни компоненти, които в своята 
съвкупност служат като доказателство за валидно приложение и интерпретация на 
инструмента (Keller, Kafkes & Kielhofner, 2005; Keller & Kielhofner, 2005; Kramer, 2008, 
Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 2010).  

Съдържателната валидност (content validity) отразява съответствието между 
измерваните признаци и смисловото съдържание на айтемите, които ги представят. Това 
означава, че децата са в състояние да разберат и правилно да интерпретират айтемите, 
както и че айтемите обхващат кръга от ежедневни дейности, формиращи усета за 
компетентност и значение. Тя се установява на базата на степента на съответствие на 
айтемите с очакваните по модела стойности. 

Конструктната валидност (structural validity) отразява взаимовръзката между 
отчетения резултат и теоретичната обосновка на изследвания признак. Дейностната 
самоценка на детето е предназначена за измерването на две основни характеристики по 
Модела на човешките дейности – дейностна компетентност и значение на дейностите. Това 
означава, че в своята съвкупност отговорите на детето по всяка скала трябва да отразяват 
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неговия усет за компетентност и значение на ежедневните дейности. Наличието на 
конструктна валидност се определя на базата на критериите за едномерност на скалите. 

Същностната валидност (substantive validity) показва в каква степен различията в 
отговорите на отделните айтеми са теоретично обосновани. Доказателства за този вид 
валидност се търсят в това дали йерархичното подреждане на айтемите отговаря на 
теоретичните очаквания, дали децата използват скалите по тяхното предназначение и дали 
отговорите им са системни и последователни. Така например, ако едно дете оценява 
изпълнението на по-лесните дейности на средно ниво, логично е то да оценява по-трудните 
дейности на по-ниско ниво. Този вид валидност има важно значение за правилната 
интерпретация на резултатите и планиране на интервенцията. Доказателства за същностна 
валидност се търсят в степента на съответствие на изследваните деца, както и на 
подреждането на айтемите, с очакванията на теоретичния модел. 

Външната валидност (external validity) обикновено се определя чрез сравнение с 
резултатите от други диагностични инструменти, но може да се установи и чрез анализ на 
междугруповите различия на базата на външни признаци като пол, възраст и други 
характеристики, нямащи пряко отношение към изследвания конструкт. В случая тя е 
направена на базата на качествен анализ на междугруповите различия и в съпоставка с 
експертните оценки. 

Чувствителността (sensitivity) отразява възможността на инструмента да улавя и 
отчита в достатъчна степен различията между изследваните лица. Доказателства за това се 
търсят в наличието на добро разграничение на децата по изследвания континуум, както и в 
съответствието между трудността на айтемите и способностите на децата. За оценка на 
чувствителността при разграничение на децата и айтемите се използва броят статистически 
разграничени слоеве, както и липсата на ефект на изключване (ceiling/floor effects). 

РЕЗУЛТАТИ 
Оценката на психометричните качества на българския вариант на Дейностната 

самооценка на детето е направена чрез сравнителен анализ с резултатите от проведените до 
този момент изследвания с инструмента на базата на качествени и количествени 
статистически методи. Съпоставка между резултатите на децата и външните оценки от 
възрастните е проведена в качествен аспект.  

За статистическата обработка на данните словесните характеристики на категориите 
на двете скали са кодирани с числени стойности, както следва:  

 Скала за компетентност  Скала за значение 
1 = Това ми е много трудно  1 = Не е важно за мен 
2 = Това ми е малко трудно 2 = Важно е за мен 
3 = Върша това добре 3 = Много е важно за мен 
4 = Върша това много добре 4 = Най-важното за мен 

Числените данни са въведени в таблици и обработени с програмата Winsteps, която 
служи за компютърна обработка по модела на Rasch. Статистическата обработка е проведена 
от втората авторка в Бостънския университет. 

Оценка на скалите 
Статистическите показатели от отговорите на децата по двете скали за обобщени в 

табл. 2 и табл. 3. Децата използват всичките четири категории на скалите, но не са в 
състояние да ги посочват равномерно. Наблюдава се тенденция за използване на двете по-
високи степени много по-често в сравнение с двете по-ниски степени, която е по-силно 
изразена по скалата за компетентност. Средноквадратичното (стандартно) отклонение е под 
1,4 за всички категории, което е показател за едномерност на скалите. Средноаритметичните 
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величини на четирите категории са в нарастващ порядък и имат стойности, близки до 
теоретичните. По отношение на стъпковата мярка се отчита нарушение в порядъка на 
праговите величини по скалата за компетентност – третата категория има по-ниска стойност 
от втората, което означава, че децата по-лесно избират „върша това добре“, отколкото „това 
ми е малко трудно“. 

Таблица 2. Обобщени показатели за структурата  
на скалата за компетентност по оценките на децата. 

Категория 
Честота на точковите оценки  Средно 

аритмет. 
величини 
(емпир.) 

Средно 
аритмет. 
величини 
(модел) 

Стандарт-но 
откло-нение 

Стъпкова 
мярка 

размах брой % 

Много трудно 3 – 22  171 9 0,17 0,18 1,16 няма 

Малко трудно 1 – 19  212 11 0,48 0,45 1,06 0.09 

Върша добре 15 – 38  473 24 0,73 0,75 0,77 -0,21 
Върша много добре 38 – 74  1080 55 1,16 1,16 1,04 0,12 

Таблица 3. Обобщени показатели за структурата  
на скалата за значение по оценките на децата.  

Категория 
Честота на точковите оценки 

Средно 
аритмет. 
величини 
(емпир.) 

Средно 
аритмет. 
величини 
(модел.) 

Стандарт-но 
откло-нение 

Стъпкова 
мярка 

размах брой % 

Не е важно 3 – 22  206 11 -0,31 -0,34 1,21 няма 

Важно 6 – 24  283 15 0,24 0,27 1,00 -0,33 

Много важно 18 – 35  526 27 0,74 0,73 0,90 -0,12 

Най-важно 33 – 65  928 48 1,36 1,36 1,02 0,45 

От резултатите може да се заключи, че като цяло двете скали функционират и се 
използват по предназначение. Същевременно обаче, децата се затрудняват да използват 
междинните две категории по скалата за компетентност – „това ми е малко трудно“ и „върша 
това добре“, което поставя под въпрос сравнителното интерпретиране на резултатите при 
практическото приложение на инструмента.  

Оценка на айтемите 
Трудността  на айтемите в логитни мерни единици варира в границите между -0,57 

и 0,55. Разграничителната сила на скалата за компетентност при коефициент на достоверност 
0,75 и разделителен индекс (separation index) 1,74 е 2,65, т.е. айтемите могат да бъдат 
разграничени в три слоя според нивото на трудност. 

Всички айтеми по скалата за компетентност удовлетворяват изискванията за 
съответствие (MnSq<1,4 и Zstd<+2) освен два. Тези айтеми са „купувам си нещо сам“ и 
„правя различни неща с приятелите си“ и съставляват 8 %, което малко превишава 
допустимото отклонение от 5 %.  

Оценката за едномерност е проведена по тристъпковата процедура на Smith (2002, 
2004). Всички айтеми имат положителни точково-бисериалните коефициенти (ТБК) в 
интервала 0,15 – 0,60. Почти всички айтеми (23 от 25) удовлетворяват изискванията за 
съответствие. Третият критерий за едномерност е отсъствието на данни за вторичен фактор, 
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водещ до формиране на контрастни групи, което е установено с помощта на Principal 
Component Analysis (PCA) на остатъчната вариация при съпоставка на емпиричните данни 
със симулирани данни, за които се знае, че са едномерни.  

В йерархичната последователност  на айтемите най-трудни за изпълнение са 
дейностите, изискващи когнитивни умения („купувам си нещо сам“, „измислям как да 
свърша нещо, когато имам проблем“), а най-лесни – елементарните ежедневни дейности 
(хранене, обличане, грижа за вещите). Това отговаря на логично очакваното подреждане и е 
близко до установеното в други изследвания. 

Значението  на айтемите варира в границите между -0,77 и 0,58 при средна стойност 
0,00 и стандартно отклонение 0,37. Разделителният индекс 2,31 позволява разграничение на 
три слоя (3,41) при коефициент на достоверност 0,85. 

Всички айтеми по скалата за значение удовлетворяват критерия за съответствие  
MnSq<1,4 и Zstd<+2 освен един – „храня се сам“, което съставлява 4% и е в границите на 
допустимото отклонение.  

Оценката за едномерност на скалата удовлетворява и трите критерия на Smith (2002, 
2004): всички айтеми имат положителни точково-бисериални коефициенти, вариращи между 
0,30 – 0,71; само един айтем (4%) не удовлетворява изискването за съответствие; остатъчната 
дисперсия, обяснена с основния фактор, има близки стойности при емпиричните и 
симулираните данни, само 4,4% от остатъчните вариации не подлежат на обяснение по модела. 

Йерархичната последователност на айтемите в емпиричното изследване може да се 
приеме като показател за теоретично и логически обоснована вътрешна съгласуваност. Като 
най-значими се открояват дейностите по самообслужване, фините манипулации и грижа за 
вещите, а към най-маловажните спадат дейности, изискващи усилие и когнитивни умения. 

Оценка на децата 
Скала за компетентност  

Способностите на децата по скалата за компетентност, изразени в логити, варират 
между -0,39 и 3,41. Разделителният индекс 1,67 позволява те да бъдат разграничени в три 
слоя с коефициент на достоверност 0,75.  

Единадесет деца не отговарят на критериите за съответствие с модела по скалата за 
компетентност (MnSq<1,4 и Zstd<+2). Това представлява 14% и надхвърля границата на 
допустимото отклонение от 10%, но е сравнимо с резултатите на други автори – 11% и 
11,75%, (Keller & Kielhofner, 2005, Kramer, 2008). В качествен аспект по-голямата част от тях 
се отглеждат в семейство (7 от 11), половината са с тежки и множествени физически 
увреждания или умствено изоставане, не се отчитат полово диференцирани различия.  
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Фигура 5. Вариационна карта на децата и айтемите по скалата  
за компетентност по оценки на децата. 

На вариационната карта на фиг. 5 децата са разположени по-високо от айтемите, което 
предполага, че айтемите са лесни за тях. Четири деца се намират над горната граница на Т-
интервала (ceiling effect), т.е. техните способности не могат да бъдат оценени.  

Качественият анализ на децата с най-ниски и най-високи оценки за компетентност 
показва лек превес на момичета в групата с висока оценка и лек превес на момчета в групата 
с ниска оценка. Децата с умствено изоставане с ниска самооценка са 2,5 пъти повече в 
сравнение с децата с физическо увреждане. 

Скала за значение  

Резултатите от оценките на децата по скалата за значение варират от -1,99 до 3,76. 
Разделителният индекс е 2,47 и допуска разпределение на децата в четири слоя (3,63) с 
коефициент на надеждност 0,86. Тези резултати показват много добро съвпадение с 
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проведените до този момент изследвания както по отношение на разграничителната сила, 
така и по отношение коефициента на достоверност (Keller & Kielhofner, 2005, Kramer, 2008).  

 

Фигура 6. Вариационна карта на децата и айтемите по скалата  
за значение по оценки на децата. 

И в този случай във вариационната карта (фиг. 6) се наблюдава по-високо 
разположение на децата в сравнение с айтемите. Освен това 6 от изследваните попадат извън 
Т-интервала (ceiling and floor effect). 

Прегледът на децата, които са оценили най-високо и най-ниско значението на 
дейностите във въпросника, откроява някои зависимости – във високите оценки се 
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забелязва лек превес на момичета, а в ниските на момчета; при високите оценки 
значително преобладават децата с физически увреждания, а при ниските децата с 
умствено изоставане са 4 пъти повече.  

ОБСЪЖДАНЕ 
Съдържателна валидност (content validity) 
Съдържателната валидност се оценява на базата на степента на съответствие на 

айтемите с очакваните по модела стойности. Два айтема по скалата за компетентност (8%) и 
един айтем по скалата за значение (4%) не удовлетворяват изискванията за съответствие. 
Липсата на съответствие частично се обяснява с профила на децата, избрали неочакван 
отговор. Причината може да се търси и във формулировката на айтемите, което може да 
наложи преразглеждане и прецизиране на техния превод (Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 
2010). Въпреки отчетените несъответствия като цяло резултатите показват, че съдържанието 
на айтемите коректно отразява изследваните признаци, което доказва съдържателната 
валидност на двете скали.  

Конструктна валидност (structural validity) 
В своята съвкупност резултатите по двете скали представят убедителни доказателства 

в полза на тяхната едномерност и по трите показателя – положителни точково-бисериални 
коефициенти, удовлетворяване на критериите за съответствие на айтемите и отсъствие на 
данни за групиране по друг фактор освен основния. И двете скали отразяват само по един 
конструкт, който е различен за всяка скала – компетентност или значение. Тези данни са 
убедително потвърждение на структурната валидност на двете скали. 

Същностна валидност (substantive validity) 
Резултатите от проведеното емпирично изследване представляват частично 

потвърждение за същностна валидност. Доказателства са потърсени в йерархичното 
подреждане на айтемите спрямо теоретичните очаквания, както и в начина на използване на 
скалите от децата (съответствие на отговорите с очакванията на модела). Йерархичната 
последователност на айтемите по двете скали е логична и теоретично обоснована, което е 
доказателство в подкрепа на същностната валидност. По-голямата част от оценките на децата 
по двете скали са валидни. От друга страна децата не са в състояние да използват 
равномерно четирите категории по всяка скала и оценките на над 10% от тях са невалидни. 
Резултатите по този показател надхвърлят границата на допустимото отклонение, но са 
сравними с резултатите, получени от други автори (Keller & Kielhofner, 2005, Kramer, 2008, 
Kramer, Kielhofner & Smith Jr, 2010). 

Външна валидност (external validity) 
На този етап оценката за външна валидност е направена на базата на сравнителен 

анализ на децата с различни оценки по двете скали в качествен аспект. По-голямата част от 
децата, които не удовлетворяват критериите за съответствие по скалата за компетентност, се 
отглеждат в семейство, половината са с тежки и множествени физически увреждания или 
умствено изоставане, не се отчитат полово диференцирани различия. По скалата за значение 
преобладават деца от мъжки пол, отглеждани в институция, с умствено изоставане.  

Анализът на децата с ниски и високи оценки показва, че и по двете скали се 
забелязва лек превес на момичета в групата с висока оценка и лек превес на момчета в 
групата с ниска оценка. Децата с умствено изоставане с ниска самооценка за 
компетентност са 2,5 пъти повече в сравнение с децата с физическо увреждане. По скалата 
за значение при високите оценки значително преобладават децата с физически увреждания, 
а сред ниските оценки децата с умствено изоставане са 4 пъти повече. При децата, които не 
показват съответствие по скалата за компетентност, преобладават ниските оценки, докато 
по скалата за значение не се открива такава зависимост.  
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Качественият анализ на изследваните деца не показва закономерности, базирани на 
различия по външни признаци, които нямат отношение към изследвания конструкт. За по-
категорично потвърждение на външната валидност е необходима е допълнителна 
статистическа обработка на данните.  

Чувствителност (sensitivity) 
Показателите за достоверност и разграничителната способност на скалата за 

компетентност както по отношение на айтемите, така и по отношение на децата, са по-ниски 
от изследванията на други автори. Разликата по отношение на айтемите е отчетливо 
изразена, докато при децата е съпоставима с резултатите от други изследвания. Скалата за 
значение проявява много добри показатели за чувствителност. Тя осигурява разграничение 
на децата в 4 слоя с много добър коефициент на достоверност, т.е. голяма вероятност за 
възпроизвеждане на същия резултат при други изследвания. В обобщение, скалата за 
компетентност проявява сравнително ниска дискриминативна способност, докато скалата за 
значение има високи показатели, особено по отношение на децата.  

Вариационните карти, които представят трудността на айтемите в съпоставка със 
способностите на децата, показват, че и по двете скали децата са разположени по-високо 
от айтемите. Наблюдават се, макар и незначителни, ефекти на изключване (ceiling and 
floor effect). 

Резултатите от това изследване, потвърждават необходимостта от по-задълбочени 
изследвания на чувствителността на Дейностната самооценка на детето като инструмент за 
отчитане на промяна и крайните резултати от интервенцията, установена от други автори. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дейностната самоценка на детето е ценен инструмент в ерготерапевтичната 

практика, който може да се използва и от други специалисти. Поставяйки фокус върху 
дейности, които са трудни, но важни за детето, тя превръща детето в активен участник в 
терапевтичния процес и повишава неговата ефективност. Предназначението на 
инструмента е не толкова диагностично, колкото като отправна точка за планиране и 
оценка на резултатите от интервенцията. 

През 2012 г. по инициатива на MOHO Clearinghouse е създадена работна група от 8 
специалисти от САЩ, Англия, Холандия, България и Испания, провели интензивни 
изследвания с COSA, включваща и двете авторки. На базата на проведените изследвания и 
натрупания практически опит е разработена нова версия COSA version 2.2., която включва 
нова форма за обобщени резултати, насоки за провеждане на диалог с изследваното дете с 
примери, приложение на Скалата за постигане на целите (Goal Attainment Scale) при 
планиране и отчитане на резултатите, както и зачитане на културните различия.  

Психометричните характеристики на българския вариант на Дейностната самоценка 
осигуряват валидно приложение на инструмента в диагностичния процес. За коректна 
интерпретация на промяната и оценка на крайните резултати са необходими допълнителни 
изследвания и статистическа обработка, както и прецизиране на формулировките при 
превода на новата версия.  
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛСКО  
ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ/КОНТРОЛ, ВЕРСИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

(PARQ/C, ADULT) 

гл. ас. д-р Надя Колчева1, Сибила Борисова2 

BULGARIAN ADAPTATION OF ADULT PARENT ACCEPTANCE-
REJECTION QUESTIONNAIRE / CONTROL (PARQ/C, ADULT) 

Nadia Koltcheva, PhD, Sibila Borisova 

РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящото изследване е превод и адаптация на дългата версия на Въпросник за родителско 
приемане-отхвърляне/контрол, версия за възрастни (PARQ/C, Adult), в двете форми – за майка и за баща за 
български условия. Участват 43 изследвани лица на възраст между 22 и 57 години с различен образователен, 
професионален и семеен статус. Резултатите показват висока степен на надеждност и на двете форми на 
българската версия на въпросника. Коефициентите на надеждност се доближават (в някои случаи дори са 
по-добри) до тези на оригиналния въпросник и на адаптации правени в други страни. Това дава основание за 
възможно по-нататъшно ползване на инструмента в бъдещи изследвания за установяване на неговата 
факторна структура и валидност, и бъдещото му прилагане за практически цели у нас. 

ABSTRACT 

The aim of the current study is translation and adaptation in Bulgarian of the long version of parental acceptance-
rejection questionnaire/control, version for adults (PARQ/C, Adult), in its two forms - mother and father. Sample: 43 
respondents, aged between 22 and 57 years, with different educational, professional and marital status. The results 
show high degrees of reliability in both forms of the Bulgarian version of the questionnaire. Reliability coefficients are 
close (sometimes even better) to those of the original questionnaire and to adaptations of the instrument in other 
countries. This gives grounds for possible further use of the tool in future studies to establish its factor structure and 
validity, and its future application for practical purposes in our country. 

Данни за изследвания на родителското приемане и отхвърляне има още преди 1890 г. 
(Stogdill, 1937, по R.Rohner, A.Khaleque & D.Cournoyer, 2012). Многобройни изследвания в 
различни страни и култури установяват връзката на родителското приемане-отхвърляне с 
редица развитийни, поведенчески и психологически характеристики при деца, юноши и 
възрастни. Родителското отхвърляне, от една страна, е асоциирано с различни форми на 
психопатология, поведенчески проблеми, проблеми на психологическата адаптация, 
зависимости, разстройства на привързаността, академични проблеми, психофизиологични 
реакции и проблемни лични взаимоотношения (партньорски, приятелски или семейни), а от 
друга, родителското приемане, е асоциирано с позитивни последствия и развитие на 
качества като великодушие, емпатия, желание за помагане при деца, удовлетворяващи 
партньорски взаимоотношения и общо психологическо благосъстояние при възрастните, 
включително чувство за щастие, удовлетворение от живота и нисък психологически 
дистрес (Rohner, Britner, 2002). 

Интересът към различните стилове на родителстване и последствията от тях, все още е 
много голям, като има генерално съгласие, че те са много значими. Но още ранните 
изследователи си дават сметка, че поведението на родителите е част от редица други 
проявления в социалната среда на детето, и от този факт произтича трудността за 
изследването и оценяването на това влияние (Darling, Steinberg, 1993). Допълнително 
внимание заслужава и фактът, че е възможно едно дете да получава грубо отношение, според 
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външен наблюдател, но това да няма негативни последствия, а то да усеща любовта и 
привързаността на родителите към него, както и обратното – родителите да демонстрират 
поведение на грижа и заинтересованост, но детето все пак да остава с усещането за 
студенина, объркване и отхвърляне. Както Kagan казва, „родителското отхвърляне не е 
специфичен набор от действия на родителите, а вярването на децата за тях” (Kagan, 1978, 
цит. по R.Rohner, 2012). 

През 60-те години на миналия век, Ronald Rohner създава Теорията за родителско 
приемане-охвърляне (Parental Acceptance-Rejection Theory (PARTheory), която се опитва да 
намери и обясни основните корелати на поведенческото, когнитивно и емоционално 
развитие на децата и личностното функциониране на възрастните. Главното допускане на 
теорията е, че човешките същества са родени с филогенетична нужда да получават топлина, 
подкрепа и грижа от хора, които са важни за тях, като тази нужда е наследена и валидна за 
всички хора, независимо от тяхната култура, раса, пол, социална класа, език, географски 
регион или други подобни условия (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2012). Тази емоционална 
нужда на хората да получават положителен отговор от други значими за тях хора включва 
копнеж (независимо дали осъзнат или не) за комфорт, подкрепа, грижа, заинтересованост, 
загриженост и харесване. Хората, които обикновено могат най-добре да задоволят тази 
нужда са родителите, но според PARTheory, значим друг може да бъде също всеки човек, с 
който детето или възрастния има относително дълготрайна емоционална връзка, която е 
уникално важна за него и която не може да бъде заменена от никой друг. 

Според PARTheory, чувството за емоционална сигурност и благополучие на индивида, 
зависи от качеството на връзката с фигура на привързаност и когато тя се възприема като 
отхвърляща, това води до редица неблагоприятни последствия за личността: враждебност, 
активна или пасивна агресия, проблеми с управлението на гнева, ниска себеоценка, 
нарушено себевъзприемане, себеадекватност, емоционална неотзивчивост, емоционална 
нестабилност, негативен мироглед, прекалена зависимост или защитна независимост. Други 
последствия, които Rohner определя като все още слабо изучени, са тревожност, 
несигурност, когнитивни нарушения (чувствителност към отхвърляне, селективно внимание 
и възприятие, грешни причинни атрибуции) (Rohner, 2012). Тези особености влияят на 
начина, по който индивидът възприема света и реагира на него, и върху взаимоотношенията 
му с другите. На база създадената менталната репрезентация на индивида за значимите други 
и света, той ще има тенденция да предизвиква, да търси или да избягва определени ситуации 
и типове хора. Като резултат от това, начинът, по който индивида мисли за себе си и света, 
оформя начина, по който той живее живота си.  

Гневът, негативните чувства и другите последствия от полученото отхвърляне, имат 
тенденция да намаляват капацитета на отхвърлените индивиди да се справят ефективно със 
стреса. Поради това, хора, които се чувстват отхвърлени, имат тенденция да бъдат по-
нестабилни емоционално от тези, които се чувстват приети. Те често се разстройват – 
вероятно ще реагират с плач или гняв, когато преживяват конфронтиране или стресови 
ситуаци, докато приетите (обичани) хора са в състояние да се справят с по-голяма лекота и 
спокойствие в такива ситуации. Според PARTheory, отхвърлените индивиди са склонни да 
развият виждане за света, живота, междуличностните взаимоотношения и хората, като 
незаслужаващи доверие, като враждебни, неприятелски, емоционално несигурни, 
заплашващи или опасни. Тези мисли и чувства, често се разпростират до вярата на хората за 
природата на свръхестествения свят (Rohner, 1975, 1986, цит. по Rohner, 2012). 

Родителското приемане и отхвърляне заедно, формират дименсията Топлина на 
родителстването. Тази дименсия представлява континуум, по чиято дължина всеки човек 
може да бъде поставен, тъй като през детството си всеки е изпитвал повече или по-малко 
любов от хората, които са се грижели за него. Тя е свързана с качеството на афективната 
връзка между родителите и техните деца и с физическото, вербалното и символното 
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поведение, което родителите използват, за да изразят чувствата си. Единият край на този 
континуум е родителското приемане, което е свързано с топлина, привързаност, грижа, 
комфорт, заинтересованост, хранене, подкрепа и любов, които децата изпитват от техните 
родители или други грижещи се за тях. Другият край на континуума е родителското 
отхвърляне, характеризиращо се с липса или значителен недостиг на тези чувства и 
поведения, но наличие на различни физически или психологически нараняващи поведения и 
отношения. Обширните крос-културни изследвания разкриват, че родителското отхвърляне 
може да бъде усетено като комбинация от 4 принципни поведения: (1) студенина и липса на 
обич, (2) враждебност и агресия, (3) безразличие и пренебрежение и (4) неидентифицирано 
отхвърляне, отнасящо се до вярването на индивида, че неговите родители не ги е грижа 
истински или не го обичат, дори при липса на ясни поведенчески индикатори за това 
(Rohner, 2012). Тези поведения са изобразени графично на фигура 1. Това са и основните 
скали, залегнали във въпросника за родителско приемане-отхвърляне (PARQ). 

 

 
Фигура 1. Дименсията „Топлина” на родителстването  

(по R.Rohner & A.Khaleque, 2005) 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Настоящото изследване си поставя за цел да направи адаптация на дългия вариант на 

Въпросника за родителско приемане-отхвърляне/контрол, версия за възрастни (PARQ/C, 
Adult), в двете форми – за майка и за баща. 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
В настоящето изследване е използван въпросник за родителско приемане-

отхвърляне/контрол, версия за възрастни (PARQ/C, Adult). Оригиналната версия на 
въпросника на английски език, е създадена през 1971 г. от R.Rohner и първоначално е бил 
под наименованието Въпросник за родителско приемане-отхвърляне (PARQ). По-късно, през 
1997 г. е добавена и скалата Контрол и така е съставен Въпросникът за родителско 
приемане-отхвърляне/контрол - PARQ/C. В настоящата работа се ползва версията за 
възрастни. Има 2 форми – за майка и за баща. Тя съдържа 5 субскали:  
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1. Топлина/Обич (Warmth/Affection) - отнася се до взаимоотношенията между 
родител и дете, в които родителите се възприемат като безрезервно даващи обич, 
без задължително това да е демонстрирано силно. Приемащият родител като цяло 
харесва детето си, одобрява неговата личност и се интересува от неговите 
занимания и благосъстояние. Топлината и обичта могат да се засвидетелстват, чрез 
показване на одобрение, игра с детето, галене, прегръщане, даване на утеха и 
комфорт, хвалене, целуване и др. Рутинните грижи и занимания с детето, като част 
от режима или поради усещане за дълг и отговорност, не са автоматичен индикатор 
за топлина и обич.  

2. Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) - оценява условията, при които 
индивидът вярва, че неговият родител е гневен, жесток или недоволен от него или 
смята, че има намерение да го нарани физически или вербално. Родителите, които 
се оценяват като агресивни, често се възприемат от децата си като критични, 
нетърпеливи, раздразнителни или враждебни към тях, те може да правят 
унижаващи забележки или да изразяват неодобрение, може да натякват, да се карат 
или подиграват на детето, може да казват на детето, че ги нервира или да изразяват 
раздразнението си по други начини. Други характеристики на родителска агресия 
включват грубо и невнимателно отношение към детето, удряне, обиждане или 
говорене на детето с груб и остър тон. 

3. Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) - оценява условията, при които 
индивидът възприема родителя си като незагрижен и незаинтересован от него. Такъв 
родител се възприема от детето като отделящ му недостатъчно внимание и 
нежелаещ да прекарва време с него. Когато такъв родител е заедно с детето си, може 
да игнорира неговите сигнали за нужда от помощ, внимание или комфорт. Също 
така, той може да забравя обещанията дадени на детето и да не обръща внимание на 
други важни за неговото щастие и благосъстояние детайли или нужди. 
Пренебрегващият или безразличен родител не е непременно враждебен, но той се 
възприема като студен, дистанциран или незагрижен за детето си. 

4. Неидентифицирано отхвърляне (undifferentiated rejection) - отнася се до 
условията, при които индивидът възприема родителя си като отхвърлящ, но когато 
изразяването на отхвърлянето не е ясно изразено като враждебно, агресивно или 
пренебрегващо. 

5. Контрол (permissiveness/strictness) - отнася се до опитите на родителя да регулира, 
контролира или ръководи поведението на децата си. Тя е свързана с изискванията, 
напътствията, правилата и забраните, които той отправя, както и с изискванията му 
за съгласието на детето с него. Тук не се дефинира специфичният начин, по който 
родителят ще налага този контрол. Областите, до които обикновено се отнася той, са 
грижа за домакинството, хигиена, послушание, ред, пазене на тишина, отговорно и 
прилично поведение, точност, избор на приятели, сдържаност. 

Формите за майката и бащата на Adult PARQ/C са идентични, с изключение на 
смяната на рода, за да бъдат отнесени към поведението на майката или съответно на бащата. 
И двата въпросника започват с инструкция за изследваните лица, в която им се казва да си 
помислят за начина, по който съответният родител се е отнасял към тях, когато са били на 
възраст между 7 и 12 г. 

ПРЕВОД НА ВЪПРОСНИКА 
Направени са две независими преводни версии от английски на български език. Те не 

се отличаваха съществено една от друга. Формира се окончателна преводна версия. Тя беше 
прегледана от лингвист с отлично владеене на английски език, като целта бе да се 
прецизират айтемите смислово. След направените редакции, бе изготвена версия за обратен 
превод. Обратният превод е направен от психолог с много добро владеене на английски език. 
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Обратният превод бе изпратен за сравнение с оригинала на автора на инструмента. След 
направените редакции е съставена окончателната преводна версия, тази, с която е проведено 
настоящето изследване. Преводите са правени само на формата за майка. Формата за баща е 
съставена след уточняване на окончателната преводна версия, като е променен само рода. 

ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Въпросникът обработихме в MS Word във вид на бланка, удобна за попълване на 

компютър и изпращане по имейл. Първоначално го изпратихме до 3 лица за пилотно 
изследване с цел да получим обратна връзка за разбирането на въпросите. След като от тяхна 
страна нямаше забележки или индикации за неразбиране, започнахме същинското 
изследване. Изследваните лица бяха подбрани на случаен принцип, като бяха помолени да 
попълнят единия или и двата въпросника, в зависимост от времето, с което разполагат и да 
ги изпратят по имейл при условията на спазване на тяхната анонимност. Данните бяха 
събрани в периода 7-24 април 2013 г.  

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 
От общо 47 изследвани лица, 4 бяха изключени, поради неизцяло попълнени 

въпросници. Крайната извадка остана 43 изследвани лица, от които 11 мъже и 32 жени на 
възраст между 22 и 57 години (M = 30,62). От тях 33 изследвани лица са попълнили двата 
въпросника за майката и бащата, 6 са попълнили само версията за майката и 4 са попълнили 
само версията за бащата. Разпределението по пол и възраст може да се види в таблица 1. 
Всички изследвани лица са с християнска религиозна принадлежност и български роден 
език, само 1 изследвано лице е от ромски етнос, а останалите са от български етнос. По-
голямата част от участниците са с висше образование и нито един участник не е с 
образование по-ниско от средно. При разпределенията на изследваните лица по професия и 
трудова заетост, както се вижда, повечето от участниците са основно заети в областта на 
икономическите професии (включително администрация, маркетинг и търговия). При 
разпределението на участниците по семеен статус е важно да се отбележи, че във въпросника 
бяха включени възможности за отговор - Семеен/а, но живее с друг партньор и Разведен/а, 
но те не са посочени от нито един от участниците. Преобладаващата част от участниците 
(55,8%) са посочили отговор Никога не женен/омъжвана.  
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Таблица 1. Разпределение на ИЛ по пол, 
 възраст, образование, професия, трудова заетост и семеен статус 

  Брой % 

Пол мъже 11 25,60 % 
жени 32 74,40 % 

Възрастова група 

20-29 23 53,49 % 
30-39 12 29,91 % 
40-49 6 13,95 % 
50-59 2 4,65 % 

Образование Средно 17 39,53 % 
Висше 26 60,47 % 

Професия Хуманитарни 5 11.6 % 
Технически 6 14.0 % 
Медицински  9 20.9 % 
Икономически 18 41.9 % 
Безработни 4 9.3 % 
Други 1 2.3 % 

Трудова заетост Безработен, не търсещ работа 1 2.30 % 
Безработен, търсещ работа 7 16,30 % 
Трудово зает на половин работен ден 5 11,60 % 
Трудово зает на пълен работен ден 21 48,80 % 
Друго 9 20,90 % 

Семеен статус Семеен/а, живее със съпруга/та 10 23.30 % 
Разделен/а (семеен/а, но не живее със съпруга/та) 2 4,70 % 
Семеен/а, но живее с друг партньор 0 0,00 % 
Несемеен/а, живее с партньор на семейна начала 5 11,60 % 
Разведен/а 0 0,00 % 
Вдовец/а 2 4,70 % 
Никога не женен/омъжвана 24 55,80% 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
1. Надеждност 
1.1. Надеждност на Adult PARQ/C, форма за майката 
Общата надеждност на българската версия на въпросника във формата за майката е 

отлична - коефициент α на Кронбах 0.977. В таблица 2. са представени резултатите за 
вътрешната надеждност на скалите, както и наличните данни за надеждността на 
оригиналния въпросник PARQ. Надеждността на отделните скали на българската версия 
също е много добра. Най-ниска е за скалата Неидентифицирано отхвърляне - 0.920, а най-
висока за скалата Топлина/Обич - 0.988.  

Таблица 2. Данни за надеждност на PARQ/C за майка * 

скала α на Кронбах (оригинална версия 
на PARQ (1975 г.) 

α на Кронбах (настоящо 
изследване) 

Adult PARQ/C, майка няма данни 0.977 
Топлина/Обич  0.95 0.988 
Враждебност/Агресия  0.93 0.958 
Безразличие/Пренебрежение  0.88 0.956 
Неидентифицирано отхвърляне 0.86 0.920 
Контрол между 0.48 и 0.91 0.972 

* Забележка: по данни от мета-анализ (Rohner, 2005) 
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Оригиналният анализ на надеждността и валидността на въпросника PARQ във 
формата за майката, е направен във Вашингтон през 1975 г., според изискванията на 
Американската психологическа асоциация. Събрани са данни от 147 изследвани лица на 
възраст между 18 и 43 години (M=23 г.), от които 65 мъже, 70 жени и 12 човека, които не са 
посочили данни за пола си, като не са наблюдавани значими различия в отговорите на 
въпросите в зависимост от пола и възрастта (Rohner, 2005). 

За измерване на надеждността на въпросника е използван индекса за надеждност α на 
Кронбах, който показва вътрешната консистентност на айтемите в една скала и високите му 
нива са индикатор, че всички айтеми в скалата измерват един и същ конструкт. Както се 
вижда от таблица 2, индексът α на Кронбах, получен през 1975 г., за въпросника Adult 
PARQ във версията за майката, варира между 0.86 и 0.95. При второ изследване през същата 
година, коефициентът е между 0.83 и 0.96. В пилотно изследване през 1976 г. в Сан Хуан, 
Пуерто Рико, α на Кронбах на испанската версия на въпросника е била между 0.71 и 0.96.  

Според направен мета-анализ на база 51 изследвания проведени в периода между 1977 
и 2000 г., коефициентът α на Кронбах за целия PARQ в разгледаните изследвания варира 
между 0.76 и 0.97. В този мета-анализ обаче, се включват данни за няколко версии на 
въпросника – за деца, за възрастни, за майка и за баща. Голямата база от данни показват, че 
надеждността на въпросника сред различни култури е много добра. 

Мета-анализите на скалата Контрол също показват, че тя е надеждна - α на Кронбах 
варира между 0.48 и 0.91 (Rohner, 2005). За българската извадка коефициентът е 0.972. 

1.2. Надеждност на Adult PARQ/C, форма за бащата 
Общата надеждност на въпросника във формата за бащата е по-ниска от тази за 

майката, но отново е много добра - коефициент α на Кронбах 0.862. В таблица 3 са 
представени данните за целият въпросник и за всяка отделна скала. Също както и във 
въпросника за майката, скалата Топлина/Обич, е с най-висока надеждност 0.962, а скалата 
Неидентифицирано отхвърляне – с най-ниска - 0.832. 

Таблица 3. Данни за надеждност на Adult PARQ/C за баща 

скала α на Кронбах (оригинална версия 
на PARQ (1975 г.) 

α на Кронбах  
(настоящо изследване) 

Adult PARQ/C, баща няма данни 0.862 
Топлина/Обич  няма данни 0.962 
Враждебност/Агресия  няма данни 0.931 
Безразличие/Пренебрежение  няма данни 0.922 
Неидентифицирано отхвърляне няма данни 0.832 
Контрол  няма данни 0.884 

Авторът не дава данни за надеждността на въпросника за бащата, тъй като не очаква 
съществени разлики, поради това, че са почти идентични с този за майката (с изключение на 
местоименията). 

Надеждността на българската версия на въпросника Adult PARQ/C e много добра 
както като цяло, така и за отделните скали, като дори от някои статистици се приема за 
прекалено висока, но такива данни са получавани и в други адаптации. 

От създаването си, въпросниците PARQ и PARQ/C са използвани в над 400 
изследвания в цял свят, като според данни от няколко мета-анализа, PARQ с неговата скала 
за контрол е надежден инструмент, подходящ да бъде използван в крос-културни 
изследвания (Rohner, 2005). 
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2. Корелационен анализ 
2.1. Adult PARQ/C, форма за майката 
В таблица 4, са представени корелациите между отделните скали във въпросника, 

форма за майка на настоящото изследване. Като най-силна би могла да се определи 
взаимовръзката между скалите Безразличие/Пренебрежение и Неидентифицирано 
отхвърляне, с коефициент на корелация r= 0.899. Тази корелация е правопропорционална, 
висока и статистически значима при p<0.01. Другите високи корелации са на скалата 
Враждебност/Агресия с Неидентифицирано отхвърляне (r= 0.899, p<0.01) и с 
Безразличие/Пренебрежение (r= 0.819, p<0.01), като и в двата случая тя е 
правопропорционална и статистически значима. Това са и корелациите, които най-силно 
съответстват на данните от оригиналния въпросник - Безразличие/Пренебрежение и 
Неидентифицирано отхвърляне r= 0.77, p<0.01, Враждебност/Агресия и 
Безразличие/Пренебрежение r= 0.75, p<0.01, Враждебност/Агресия с Неидентифицирано 
отхвърляне r= 0.89, p<0.01 (таблица 5). 

Таблица 4. Корелации между скалите в Adult PARQ/C, форма за майката 

 Топлина/ 
Обич 

Враждеб- 
ност/ 
Агресия 

Безразли-чие/ 
Пренебрежение 

Неиденти- 
фицирано 
отхвърляне 

Контрол 

Топлина/ Обич r 1 0,103 -0,024 0,070 0,391** 
p  0,511 0,879 0,655 0,009 

Враждебност/ Агресия r 0,103 1 0,819** 0,894** 0,669** 
p 0,511  0,000 0,000 0,000 

Безразличие/ 
Пренебрежение 

r -0,024 0,819** 1 0,899** 0,671** 
p 0,879 0,000  0,000 0,000 

Неидентифицирано 
отхвърляне 

r 0,070 0,894** 0,899** 1 0,744** 
p 0,655 0,000 0,000  0,000 

Контрол r 0,391** 0,669** 0,671** 0,744** 1 
p 0,009 0,000 0,000 0,000  

Забележка: ** Значима корелация при ниво на значимост 0.01 
 
Висока положителна корелация има също между скалата Неидентифицирано 

отхвърляне и Контрол (r= 0.744, p<0.01), но към момента не разполагаме с данни за тази 
корелация в оригиналния въпросник. Корелациите между другите скали са по-слаби. Така 
например, скала Контрол има умерена положителна корелация със скала 
Враждебност/Агресия (r= 0.669, p<0.01) и със скала Безразличие/Пренебрежение (r= 0.671, 
p<0.01), а ниска положителна корелация има между скалите Топлина/Обич и Контрол (r= 
0.391, p<0.01), като тя също е статистически значима. Впечатление прави липсата на значими 
корелации на скалата Топлина/Обич със скалите за отхвърляне. Това е скалата за приемане и 
съгласно изследваният конструкт тя трябва да корелира отрицателно с останалите три скали, 
които измерват варианти на отхвърляне. Такива са и резултатите в оригиналният въпросник. 
В настоящето изследване това не се отчита като значим резултат. Това може да се дължи и на 
малкия брой изследвани лица.  
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Таблица 5. Корелации между скалите в Adult PARQ/C,  
форма за майката в оригиналния въпросник (Rohner, 2005) 

 Топлина/ 
Обич 

Враждеб- 
ност/ 
Агресия 

Безразли- чие/ 
Пренебрежение 

Неиденти- 
фицирано 
отхвърляне 

Контрол 

Топлина/ Обич r 1 -0.45*** -0.71*** -0.43*** няма 
p     данни 

Враждебност/ Агресия r -0.45*** 1 0.75*** 0.89*** няма 
p     данни 

Безразличие/ Пренебре 
жение 

r -0.71*** 0.75*** 1 0.77*** няма 
p     данни 

Неидентифицирано 
отхвърляне 

r -0.43*** 0.89*** 0.77*** 1 няма 
p     данни 

Контрол r няма няма няма няма няма 
p данни данни данни данни данни 

Забележка: *** Значима корелация при ниво на значимост 0.001 
 
2.2. Adult PARQ/C, форма за бащата 
Както бе споменато по-горе авторът на инструмента не очаква различия между 

формата за майка и формата за баща. Това е и причината да няма данни за корелациите на 
оригиналният въпросник на формата за бащата. При корелациите на отделните скали, обаче 
при нас се получават различия между формата за майка и формата за баща (таблица 6). При 
формата за майка не се получават значими корелации между скалата Топлина/Обич и 
останалите скали от въпросника, измерващи отхвърляне. Във формата за баща, обаче, тази 
взаимовръзка е налице. Най-силна е корелацията между Топлина/Обич и 
Безразличие/Пренебрежение, с коефициент на корелация r=-0.896 (p<0.00), която е висока, 
обратнопропорционална и статистически значима. Тази корелация е дори по-силна от тази, 
която е получена при оригиналния въпросник, формата за майката r=-0.71, p<0.01. Значими и 
близки до оригиналната форма за майка са и корелациите на скалата Топлина/Обич със 
скалите Враждебност/Агресия и Неидентифицирано отхвърляне (съответно r=-0.431, 
p<0.008 и r=-0.549, p<0.000). За разлика от формата за майка, при формата за баща 
взаимовръзката между скала Топлина/Обич и скала Контрол липсва (r=-0.053, p<0.755). При 
формата за майка скалата Топлина/Обич корелира значимо само с тази скала.  

Таблица 6. Корелации между скалите в Adult PARQ/C, форма за бащата 

 Топлина/ 
Обич 

Враждеб- 
ност/ 
Агресия 

Безразли- чие/ 
Пренебрежение 

Неиденти- 
фицирано 
отхвърляне 

Контрол 

Топлина/ Обич r 1 -0,431** -0,896** -0,549** -0,053 
p  0,008 0,000 0,000 0,755 

Враждебност/ Агресия r -0,431** 1 0,546** 0,870** 0,620** 
p 0,008  0,000 0,000 0,000 

Безразличие/ 
Пренебрежение 

r -0,896** 0,546** 1 0,623** 0,153 
p 0,000 0,000  0,000 0,365 

Неидентифицирано 
отхвърляне 

r -0,549** 0,870** 0,623** 1 0,458** 
p 0,000 0,000 0,000  0,004 

Контрол r -0,053 0,620** 0,153 0,458** 1 
p 0,755 0,000 0,365 0,004  

Забележка: ** Значима корелация при ниво на значимост 0.01 
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Подобно на формата за майка и при формата за баща значими са корелациите между 
отделните скали, измерващи отхвърляне (Враждебност/Агресия, Безразличие/Пренебре-
жение, Неидентифицирано отхвърляне).  

Налице е и друга разлика при взаимоотношенията на скала Контрол с другите скали 
при формата за баща. Липсва взаимовръзка между скала Контрол и скала 
Безразличие/Пренебрежение (r=0.153, p<0.365). Тази взаимовръзка е налице в оригиналният 
вариант на въпросника, както и във формата за майка в настоящото изследване. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Работата по настоящото изследване за превод и адаптация на Adult PARQ/C, 

представлява едно първоначално изследване за това дали въпросникът може да бъде 
използван и в българска социо-културна среда. Данните, които получаваме при определяне 
на надеждността му, ни дават основание да смятаме, че това е така, тъй като резултатите се 
доближават много, както до данните за оригиналната англоезична версия, така и до данни от 
адаптации правени в други страни. 

Въпреки че надеждността и на двете форми на въпросника – за майката и за бащата, е 
висока, разлика се наблюдава, като за въпросника на бащата тя е по-ниска, но не можем да 
направим сравнение за това с оригиналния въпросник, тъй като разполагаме с данни само за 
формата за майката.  

Впечатление правят някои разлики във вътрешните корелации между отделните скали 
в двете форми на въпросника, особено тези между скалата Топлина/Обич и останалите скали, 
измерващи отхвърляне - Враждебност/Агресия, Безразличие/Пренебрежение и 
Неидентифицирано отхвърляне. При формата за баща те корелират значимо, подобно на 
заложените в конструкта взаимовръзки. При формата за майка, обаче не се получават 
значими корелации между тези скали. Това може да се дължи на малкия брой изследвани 
лица, на специфика на извадката, която е събрана или на начинът, по който са отговаряли 
изследваните лица. Не изключваме и вариант за специфика от социо-културен характер. Това 
би могло да се провери в бъдещи изследвания.  

В заключение можем да кажем, че българската версия на Въпросника за родителско 
приемане-отхвърляне/контрол показва добри психометрични свойства по отношение на 
надеждността, което дава основание да се продължи работата с него, да се съберат повече 
данни, за да се прецизират резултатите и той се валидизира и стандартизира за българската 
популация. Допълнително е възможно да се направи валидизация на въпросника, чрез 
сравнението му с други инструменти за оценка на родителското поведение, които се ползват 
в България. Това би дало възможност да се извършат редица изследвания по темата за 
родителстването и неговото влияние върху развитието на детето и цялостния живот на 
индивида и да подпомогне създаването и провеждането на информационни и превантивни 
дейности в тази сфера. 
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РИГИДНОСТТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ КАТО ФУНКЦИЯ  
ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ 

Д-р Теодор Гергов 
Резюме: Статията отразява резултатите от проведено мащабно изследване сред стари хора в България. 
Цел на изследването бе да проучи влиянието на факторите семейна среда и трудовата заетост върху 
ригидността на лица от третата възраст. И двата фактора се оказаха значими предиктори на различия 
относно ригидността при отделните категории лица. Установено бе, че наличието на семейна среда и 
трудовата заетост повлиява положително ригидността в изследвания възрастов период.  

Abstract: This article reflects the results of an extensive survey of older people in Bulgaria. Aim of the study was to 
examine the influence of family environment and employment of persons on the rigidity of age. Both factors were 
significant predictors of differences in stiffness on different categories of persons. It was found that the presence of 
family environment and positively affects employment in research rigidity age period. 

Старите хора често са смятани за закостенели и трудно адаптивни. На тях се гледа, 
като на хора, които се съпротивляват на промяната и новостите във всички сфери на битието. 
Нерядко тяхната ценностна система и морални устои не им позволяват да правят 
компромиси със собствените си разбирания. Устойчивостта на техните убеждения понякога 
води до излишен консерватизъм и ригидност в поведението. Тази ригидност намира израз в 
редуцирана склонност или пълна неспособност за промяна в случай, че обстоятелствата го 
налагат. В тази връзка цел на настоящото изследване е да проучи влиянието на факторите 
семейна среда и трудова заетост върху ригидността на лицата от третата възраст.  

Н. Левитов (1971-стр.134) определя ригидността като „...трудност за превключване 
към нещо ново, съпротивляемост на измененията, своеобразна непроницаемост”. Трудната 
превключваемост касае когнитивната, емотивната и конативната сфера, препятствайки 
адаптацията на индивида. Х. Айзенк (1993) разглежда дименсията ригидност-пластичност, 
като здраво вкоренена в личността и една от основните, касаещи социалните нагласи. Тази 
специфика на ригидността дава основание нейните измерения да се търсят не в отделни 
действия и прояви, а в цялостното поведение на личността. 

Ригидното поведение се характеризира с осъществяване на поведенческа програма, 
която е неадекватна на настъпилите изменения в ситуацията. В този смисъл то е форма на 
непропорционална реакция на изменящата се ситуация (Schultz, Searleman, 2002; Корсини, 
1998). Грузинската школа се опитва да обясни ригидното поведение с постоянното действие 
на някаква фиксирана установка, от чието влияние личността не може да се освободи. Ш. 
Надирашвили (1974-стр.119) смята, че тази установка „може дълго да остава в актуално, 
господстващо състояние и на човек ще бъде трудно да се приспособи към дадената ситуация. 
При такива условия човек продължава да действува на основата на фиксираната установка 
по инерция и дълго време не може да изработи установка, съответствуваща на ситуацията.”  

Ригидността е особено типична за третата възраст (Levy, 2008). Schultz и Searleman 
(2002) твърдят, че след 60-годишна възраст ригидността се увеличава в линейна прогресия. 
Н. Александрова (2002) обобщава съвременните схващания относно механизмите на 
ригидността при старите хора. Според Ж. Бирен ригидността в този възрастов период се 
обуславя от намаляване силата на възбудните процеси на нервната система и общото 
забавяне на реакциите с годините. За него тя е предпоставена преди всичко от промени в 
когнитивната дейност като влошаване на възприятията, промени в интелекта, вниманието и 
готовността за отговор. Ш. Чолн извършва задълбочено проучване на феномена, резултатите 
от което свидетелстват за тясна връзка с интелектуалния фактор, и в частност с невербалния 
интелект. Установява се също, че с възрастта ригидността се проявява в по-голяма 
чувствителност към въздействията на нагласата и опитната установка. На базата на 
резултатите от собствени лонгитудни проучвания Ж. Ботуиниг заключава, че ригидността в 
известна степен се определя и от културни и ситуационни фактори. Той изтъква, че 
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днешният стар човек е по-ригиден от младия, но се очаква утрешният стар човек да бъде по-
малко ригиден от днешния и не много по-ригиден от съвременните младежи. В променящите 
се социални условия и в нарастване на възможностите за интелектуално развитие 
ригидността има не само възрастова, но и културно предпоставена особеност. 

Levy (2008) установява, че ригидността в тази възраст може да се дължи и на 
обществените предразсъдъци и стереотипи спрямо старите хора. Най-често срещаните 
прояви на ригидност в този период са задръжките в общуването, недоверието към всичко 
ново и нестандартно, липсата на промяна относно установения дневен режим и нежеланието 
за поемане на риск. Ригидността може да бъде изключително устойчива и стереотипизирана 
при старите хора. Тя може да бъде източник на множество проблеми и конфликти в тази 
възраст и значително да намали адаптационните възможности на личността.  

МЕТОД: 
Изследването се проведе в населени места, намиращи се на територията на седем 

административно-териториални области в България: Благоевградска, Софийска, Пловдивска, 
Пазарджишка, Старозагорска, Врачанска и Монтанска. 

Изследвани са три групи психически съхранени лица, попадащи в периода на 
ранната старост, всички на възраст от 60 до 73 години, при средна възраст на извадката 
64.7 години. Общият брой на изследваните е 507, от които 243 мъже и 264 жени, 
разпределени в следните категории: 

1. 168 неработещи стари хора, живеещи със семействата си (съпруг/а и/или с децата 
си). От тях 81 мъже и 87 жени. 

2. 167 стари хора все още работещи и живеещи със семействата си (съпруг/а и/или с 
децата си). От тях 86 мъже и 81 жени.  

3. 172 неработещи стари хора живеещи в Домове за стари хора (ДСХ). От тях 76 
мъже и 96 жени. 

За реализиране на целта на настоящото изследване е използвана субскала „ригидност” 
от самооценъчен въпросник на Х. Айзенк. Въпросникът е адаптиран за български условия от 
Наталия Александрова (2002). Субскала „ригидност” - оценява вариациите в индивидуалната 
пластичност и по-конкретно общата нагласа и недоверието към всичко ново. Високите 
стойности по субскалата описват трудностите и откритата съпротива към промените както 
във всекидневните навици и привички, така и по отношение на възгледите и общуването с 
другите; желанието или нежеланието за приемане на другите, на техните мнения; промяна 
или не на собственото мнение. Алфа на Кронбах е със стойност 0.6979. 

Изследването се проведе в периода януари – юни 2011 година. Тестуването на всеки 
от участниците бе извършено в условия близки или напълно съвпадащи с обичайните за тях, 
с цел гарантиране на максимална обективност на изследването. При стартиране на 
процедурата на всеки участник поотделно бе обяснена целта на проучването, неговата 
анонимност и изследователския характер на резултатите. Възникналите по време на самата 
процедура неясноти и въпроси биваха своевременно разяснявани. За статистическата 
обработка и анализ на получените емпирични данни е използвана статистическата програма 
SPSS, версия 16.0, като са приложени съответните статистически процедури. 

РЕЗУЛТАТИ:  
Резултати и анализ по фактор семейна среда  
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпиричните данни по показателя 

ригидност на двете групи изследвани лица – групата на живеещите със семейството си и групата 
на живеещите в дом за стари хора са представени в таблица №1 и диаграма №1. 
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Тези резултати са маркер за една по-голяма ригидност на групата лица живеещи в 
ДСХ (M=9,90), в сравнение с групата на лицата живеещи със семействата си (M=7,96). 
Критерият на Фишер е (F=1,231), а разликата в средните стойности на двете групи е 
статистически значима (Sig=,000). Отговори с по-голяма вариативност са дали живеещите 
със семействата си (SD=4,398), срещу (SD=4,103) за живеещите в старчески дом. 

Таблица №1 Средни стойности по скала ригидност  
на групата на живеещи със семейство и групата на живеещи в дом за стари хора 

Установените при анализа различия в разпределението на участниците в групите 
според демонстрираното ниво на ригидност също са със статистическа значимост (Sig=,000). 
При групата на лицата живеещи със семействата си най-много са тези със средно ниво на 
ригидност 195 лица или 58,2%. 124 лица или 37% от извадката са с ниско ниво на ригидност 
и само 4,8% или 16 лица са с високо ниво на ригидност.  

Най-малък е процентът на лицата с висока ригидност и при групата на живеещите в 
ДСХ. При тях обаче, той е чувствително по-голям отколкото при живеещите със семействата 
си 8,1% или 14 лица. Броят на лицата с ниско ниво на ригидност е 35 или 20,3%, което е 
значително по-нисък процент в сравнение с показателя на групата живеещи със семействата 
си лица. И тук най-значителен е делът на хората със средно ниво на ригидност 123 или 71,5% 
от извадката, което надвишава резултата по този показател на групата живеещи със 
семейството си лица. 

 

 

Диаграма №1 Процентно разпределение на участниците в сравняваните групи според 
демонстрираното ниво на ригидност 
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Резултати и анализ по фактор трудова заетост 
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпиричните данни по 

показателя ригидност на двете групи изследвани лица – групата на заетите и групата на 
незаетите пенсионери са представени в таблица №2 и диаграма №2. 

Таблица №2 Средни стойности по скала ригидност  
на групата на заетите и групата на незаетите стари хора 

Така получените резултати са свидетелство за наличието на по-голяма ригидност при 
групата на незаетите стари хора (M=9,11), отколкото при групата на заетите (M=7,62). 
Данните на заетите пенсионери са разположени върху по-голям набор от стойности 
(SD=4,735), отколкото при незаетите (SD=4,134). Критерият на Фишер е (F=5,201), а 
разликата в средните стойности на двете групи е статистически значима (Sig=,001). 

Установените при анализа различия в разпределението на участниците в групите 
според демонстрираното ниво на ригидност не са статистически значими (Sig=,068). При 
групата на заетите лицата най-голям е делът на тези със средно ниво на ригидност 99 или 
59,3%. Следват лицата с ниско ниво на ригидност с 62 на брой или 37,1%. С най-малък дял са 
тези с високо ниво на ригидност 6 или 3,6% от извадката.  

При групата на незаетите пенсионери също доминират лицата със средно ниво на 
ригидност. Те са 219 на брой или 64,4%, като този процент е съизмерим с резултата на 
заетите лица. На второ място отново са лицата с ниско ниво на ригидност 97 на брой или 
28,5%, като този процент е по-нисък от регистрирания при заетите лица. И тук с най-малък 
дял са лицата с високо ниво на ригидност 24 или 7,1% от извадката, като техния процент е 
почти два пъти по-голям от този получен при заетите лица. 

 

 

Диаграма №2 Процентно разпределение на участниците в сравняваните групи  
според демонстрираното ниво на ригидност 
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Резултати и анализ на взаимодействащото влияние на факторите семейна среда и 
трудова заетост върху ригидността 

Резултатите от множествените сравнения между отделните категории лица относно 
ригидността са изложени в таблица №3.  

Таблица №3 Средни разлики в бала  
по скала ригидност и ниво на значимост по категории лица 

Така получените резултати свидетелстват за наличието на по-голяма ригидност при 
категорията на живеещите в старчески дом лица в сравнение с категориите на живеещите със 
семействата си заети и незаети лица. Разликата в средните стойности на баловете на 
живеещите в ДСХ и заетите лица е (I-J=2,284) при статистическа значимост на различието 
(Sig=,000). Разликата с незаетите лица е по-малка (I-J=1,592) при статистическа значимост на 
различието (Sig=,001). От своя страна незаетите са с по-голяма ригидност от заетите лица, 
като разликата в средните стойности на баловете е (I-J=,693) при липса на статистическа 
значимост (Sig=,141). 

Резултатите от регресионния анализ за установяване на степента на детерминираност 
на ригидността от факторите семейна среда и трудова заетост са изложени в таблица №4. 

Таблица №4 Коефициенти и ниво на значимост  
на всеки от факторите по отношение на ригидността 
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старчески дом -2,284 ,000 

Незаети -,693 ,141 
 

Незаети 

Живеещи в 
старчески дом -1,592 ,001 

Заети ,693 ,141 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
182 

Коефициентът на регресия β и при семейната среда и при трудовата заетост е с 
отрицателен знак, което означава, че между тях и ригидността има обратнопропорционална 
зависимост. За фактора семейна среда (β=-,172) при наличие на статистическа значимост 
(Sig=,001). За фактора трудова заетост (β=-,074) при липса на статистическа значимост 
(Sig=,141). В случая семейната среда се явява по-силен детерминиращ фактор от трудовата 
заетост спрямо ригидността. 

ОБСЪЖДАНЕ  
Настоящото изследване установи наличието на по-голяма ригидност при групата на 

живеещите в домове за стари хора, тоест при лицата лишени от семейна среда. Тя е обяснима 
предвид новите условия и сложната адаптация пред която е изправен стария човек. В случая 
повишената ригидност се явява приспособителна реакция, която тласка към продължително 
преразглеждане на новите условия и придържането към шаблонни и проиграни начини на 
действие. Тя е своеобразна „застраховка“ срещу неправилни реакции и грешки. Клиентите на 
социалната институция явно фиксират върху предварително възприета програма за действие, 
въпреки нейната нецелесъобразност спрямо възникналата ситуация. В тези условия старият 
човек продължава инертно да действа на основата на фиксираната програма и дълго време не 
може да изработи нова, съответстваща на ситуацията програма. 

От друга страна настаняването в социална институция е свързано с рязко 
ограничаване на съществуващите ангажименти и активности на клиента. До скоро той е 
поемал отговорности свързани с изпълняваните от него роли, а сега попада в една среда, 
където решенията и тяхното изпълнение се поема от друг. За храната, отоплението, 
хигиената, ремонтите, сметките и прочее се грижат трети лица, което лишава клиента от 
един мощен стимул за поддържане на предишната гъвкавост. Сигурността и фактът, че 
всичко се поднася наготово притъпяват в известна степен флексабилността на клиентите. 
Влияние в тази насока вероятно оказват и възприетият в учреждението режим и ежедневната 
повторяемост на нещата, които спестяват възможността на стария човек за импровизация и 
гъвкавост на действията му. 

Липсата на трудова заетост повлиява по идентичен начин ригидността, както липсата 
на семейна среда. Промените и загубите, с които е свързан периода след пенсионирането 
закономерно се отразяват на ригидността на стареещите. Очаквано резултатите от 
изследването установиха по-ниски стойности на ригидност при заетите лица. Това е 
обяснимо предвид факта, че те продължават да живеят по същия начин, както и досега. 
Трудовата им ангажираност изисква от тях да бъдат гъвкави и адекватни на възникващите 
нови ситуации и предизвикателства. Упражняването на трудова дейност предполага и 
поддържането на определени качества, които се съхраняват благодарение на ежедневните 
стимули свързани с труда. 

Обратното, трудовата дезангажираност и загубата на стимули, вероятно водят до 
намаляване силата на възбудните процеси на нервната система, а от там и до повишена 
ригидност. Изпадайки в рутината на пенсионерското ежедневие незаетите явно притъпяват 
своята флексабилност. Влияние в тази насока би оказала и намалената мотивация и готовност 
за поддържането на определени способности и компетенции свързани с предишните 
активности. Друго възможно обяснение на установената от нас повишена ригидност е, че тя е 
реакция на несигурната ситуация, в която попада пенсионера след прекратяване на трудовата 
си заетост. В такива случаи новата ситуация се приема с недоверие и скептицизъм, а това 
рефлектира като излишна предпазливост и закостенялост на поведението. 

Кумулативният ефект от отсъствието и на двата фактора може да обясни и по-
голямата ригидност отчетена при категорията на живеещите в домове за стари хора в 
сравнение с живеещите със семействата си заети и незаети лица. Клиентите на ДСХ са 
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изгубили два от най-мощните стимули за поддържане на своята флексабилност. Семейството 
и трудовата заетост са източник на редица ангажименти и отговорности. Това от своя страна 
изисква поддържане на комплекс от качества и компетентности. За да е адекватен на 
изискванията към него, в условията на снижаващ се жизнен тонус, на стария човек му се 
налага да проявява значителна гъвкавост. Ежедневните активности го държат в кондиция и 
не позволяват ригидността да го завладее. 

Обратното, сигурността и стерилната среда на социалната институция притъпяват в 
известна степен пластичността на клиентите. На тях не им се налага да се справят с 
обичаните предизвикателства на делника, което съдейки по резултатите ги прави по-
ригидни. Когато обаче пенсионера живее в семейна среда, липсата на трудова заетост бива 
частично компенсирана. Семейството явно се явява задължаващ фактор относно 
поддържането на личностните характеристики. Семейният човек желае да е полезен и на 
тази възраст, а това го мотивира да се съхрани психически и физически възможно най-дълго.  

Тази мотивация вероятно е още по-силна при заетите, семейни пенсионери и е в 
основата на отчетената най-ниска ригидност при тях. Всяка трудова дейност изисква 
мобилизация на определени качества и ресур. Придържане към новостите, отвореност, 
иновативност, информираност са само част от качествата, които биват поддържани чрез 
трудовата активност. Те се явяват контрапункт на ригидността и изискват една повишена 
психична активност от личността. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение може да се каже, че ригидността е неизменна част от живота на старите 

хора. Семейната среда и трудовата заетост се оказаха значими предиктори на по-ниски 
стойности на изследвания психичен феномен. Също така бе установено, че семейната среда е 
по-силен детерминиращ фактор относно ригидността, в сравнение с трудовата заетост в 
изследвания възрастов период. Наличието и на двата фактора (семейна среда и трудова 
заетост) запазва тенденцията и усилва влиянието от наличието на само един от тях. 
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ДИНАМИКА В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕННОСТЕН МОДЕЛ  
В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД 

Магдалена Гарванова1 
Настоящата статия цели да проследи динамиката в българския културен ценностен модел от гледна точка на 
значимостта на ценностните категории, доминантните отношения в ценностните алтернативи (дименсии) и 
структурния йерархичен модел чрез сравнителен анализ на данни от две емпирични изследвания, проведени през 
1995 – N=884 и 2005 г. – N=636 със SVS (Schwartz, 2008). Резултатите разкриват, че в хода на социално-
историческото време слабо се понижава интензитетът на консерватизма, йерархията, егалитаризма, 
майсторството и хармонията, а автономността запазва стабилитет. Както през 1995, така и през 2005 г. 
ценностните алтернативи се решават в полза на консерватизма, егалитаризма и майсторството. Слабо 
нараства доминантната сила на егалитаризма над йерархията и на майсторството над хармонията. 
Наблюдава се ясно изразена приемственост по отношение на ценностните приоритети, което определя 
съвременния ценностен идеал близък до този от средата на 90-те години на миналия век като егалитарен 
консерватизъм, ориентиран към майсторство. Модернизиращата динамична тенденция в ценностната 
система на културно ниво се разкрива по отношение на дименсията “консерватизъм–автономност”. 

DYNAMICS OF THE BULGARIAN CULTURAL VALUE MODEL  
IN THE TRANSITION PERIOD 

Magdalena Garvanova 
This paper aims to trace the dynamics of the Bulgarian cultural value model in terms of the importance of value 
categories, the dominant relations in the value alternatives (dimensions) and structural hierarchical model by 
comparative analysis of data from two empirical studies conducted in 1995 – N=884 and 2005 – N=636 with the SVS 
(Schwartz, 2008). The results have revealed that in the course of socio-historical time slightly reduces the intensity of 
embeddedness, hierarchy, egalitarianism, mastery and harmony, but autonomy retains stability. Both in 1995 and in 
2005 the value alternatives are decided in favor of embeddedness, egalitarianism and mastery. The dominant forces of 
egalitarianism over hierarchy and mastery over harmony have slightly increased. There is a clear continuity in terms of 
value priorities that defines contemporary value ideal close to that of the mid-90s of last century as egalitarian 
embeddedness oriented to mastery. Modernizing dynamic trend in the values on cultural level is revealed regarding 
dimension “embeddedness–autonomy”. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
В областта на социалните науки ценностите са от особен интерес, защото 

представляват ядрото на културата. Те се усвояват в ранна детска възраст и трудно се 
променят в хода на социалната еволюция. Ценностите са взаимосвързани, притежават 
определен интензитет и формират ценностни системи или йерархии (Hofstede, 2001). 
Многобройните изследвания, посветени на особеностите на българските културни норми и 
практики, очертават многопосочните изменения на ценностните ориентации в ситуацията на 
социална промяна. Данните от емпиричните изследвания обаче не са еднозначни. Така 
например, според Захариева в началото на процеса на тотална и радикална социална 
трансформация след 1989 г. се установяват устойчиви културни модели, които носят 
амбивалентен характер. В тях присъстват както стереотипи от миналото, така и образци, 
характерни за новата перспектива (Захариева, 1994). Други автори определят съвременната 
българска култура като неутрална, неопределена (Suh et. al., 1998) или междинна, дифузна и 
неструктурирана по отношение на изявеността на един от двата полюса в континуума 
индивидуализъм–колективизъм (Генкова, 2001) – дименсия, която изразява българския 
посттоталитарен период на промяна (Байчинска, 2011; Гарванова, 2013). 

Като цяло българското общество се характеризира с колективистични стереотипи и 
архетипи в културно-исторически и традиционен аспект и носи белезите на родовата култура 
(Генкова, 2001; Недялкова, 2003; Минков, 2007). Индивидуалистичните ориентации се 

1 гл. ас. д-р Магдалена Гарванова – УниБИТ 
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явяват по-скоро външно детерминирани от икономическите, политическите и социалните 
влияния от Западна Европа и САЩ (Генкова, 2001). Макар че след 1989 г. отслабва натискът 
на групата върху индивида, стремежите към принадлежност и идентичност (в дискурса 
традиционно–модерно) до голяма степен продължават да функционират в синкретично 
единство (Дичев, 2002). Въпреки това Стоилова и Попова констатират, че настъпва 
ценностна промяна в посока от култура на нетърпимостта, колективизма и авторитаризма 
към култура на индивидуалистичния, либерално-толерантен и прагматичен човек (Стоилова 
и Попова, 1994). 

Културологичната и историко-социологическата перспектива на анализ разкриват, че 
образите на “новата” идентичност, утвърждаващи автономността на личността, се 
формират едва в края на XIX и първата половина на XX век. Някои от социалните 
структури на традиционното общество обаче се възпроизвеждат в съвременната българска 
култура, което определя и нейния специфичен облик – сякаш едновременно пребиваване на 
различни етажи на културата и съвместен живот на хора от различни векове (Еленков, 
1994). Според Даскалов в съществени аспекти модернизацията в нашето общество и 
култура не е завършила (Даскалов, 1994). Процесът на индивидуализация, преходът от 
традиционния социум към модерността, започнал след Освобождението и насилствено 
прекъснат от държавния социализъм, предстои да приключи в настоящата социална 
реалност (Дайнов, 2002; Генов, 2004). Историческата ситуация след 1989 г. налага ново 
възвръщане към старите задачи на модернизацията в България – икономическа 
саморегулация, раздържавяване, професионализация на управлението, публичност във 
властта, плурализъм в публичността и др. (Димитров, 1995). 

Някои психолози като Силгиджиян и сътр. провеждат изследване за установяване на 
индивидуалните ценностни предпочитания и обичайните културни практики в контекста на 
всекидневното поведение с модифицирана методика на Тромпенаарс и Хампдън-Търнър – 
решаване на хипотетични дилеми (Тромпенаарс и Хампдън-Търнър, 2004). Резултатите 
описват българските национални и организационни културни практики (правила и норми за 
желателно поведение) като партикуларистични, колективистични, афективни, дифузни, 
приписващи обществен статус, краткосрочно и външно ориентирани. Желаните ценности 
се отнасят до предпочитания към партикуларистично, индивидуалистично, неутрално и 
специфично ориентирано поведение, придобиване на обществен статус, краткосрочно 
планиране и външна локализация на контрола (Силгиджиян, Карабельова, Герганов, 2003). 

В две представителни за страната изследвания, осъществени през 2000 и 2005 г., 
Силгиджиян и сътр. анализират ценностите и културните практики в България с методиката 
на Хофстеде за оценка на вариациите на 5-те базисни измерения на националните култури 
(Hofstede, 2001). Данните от първото проучване показват, че в нашата култура се подкрепя 
голямата дистанция от властта, доминират индивидуалистичните ценности, преобладават 
женствените нагласи и модели на поведение, предпочита се силното избягване на 
неопределеността, както и краткосрочната традиционалистична ориентация към миналото. 
Последната дименсия се диференцира като ключов символ (водеща характеристика), която 
ориентира ценностните избори и адаптацията на индивидите към социокултурната реалност 
в страната (Силгиджиян и др., 2007). При сравнителния анализ на емпиричните данни от 
2000 и 2005 г. се установява относителна стабилност на скàлите властово разстояние, 
индивидуализъм срещу колективизъм и мъжественост срещу женственост. Регистрира се 
нарастване на избягването на неопределеността и на краткосрочната ориентация. 
Доминиращата краткосрочна ориентация към миналото като централно измерение или 
структуроопределящо ядро на националната ни култура се измества от избягване на 
неопределеността. Следователно може да се допусне, че високата степен на преживяване на 
несигурност и тревожност понастоящем определят индивидуалното и груповото поведение 
на хората в България (Карабельова и Силгиджиян, 2005). 
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В три последователни проучвания, проведени в периода 2007-2010 г. с модифицирана 
версия на въпросника на Хофстеде (Hofstede, 2001) върху 881 лица, работещи предимно в 
частния сектор, Карабельова цели да анализира обичайните културни практики в 
българските организации. Получените данни разкриват, че доминиращите културни 
измерения подкрепят високата дистанция от властта, индивидуалистичния модел на 
поведение и силното избягване на неопределеността. В динамичен аспект обаче се забелязва 
тенденция към промяна на ценностните предпочитания към малко властово разстояние, 
засилване на индивидуализма и постепенно намаляване на несигурността (Карабельова, 
2011). Самият Хофстеде няма собствени емпирични изследвания за България. Чрез експертна 
оценка обаче той определя българската национална култура с голяма дистанция от властта и 
силно избягване на несигурността, поставя я в колективистичната част на континуума и я 
описва като “женствена” (Hofstede, 2001). 

Настоящето изследване цели да опише относително дългосрочните изменения в 
културните ценностни ориентации, използвайки най-комплексния подход за изучаване 
на ценностите в съвременната психология, а именно този на Шалом Шварц (Schwartz, 
1992, 2008).  

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Според Шварц всяко общество е изправено пред 3 основни проблема, които трябва да 

реши: 1) отношения между индивида и групата – до каква степен хората са автономни или 
включени в своите групи; 2) гарантиране на отговорно социално поведение – как да се 
мотивират хората да координират своите действия и да зачитат правото на другия, и 3) 
ролята на човека в естественото и социалното обкръжение – дали е по-важно да се 
адаптираш към околния свят и да го приемеш такъв, какъвто е, или непрекъснато да се 
стремиш да го променяш и експлоатираш. Начините за решаването на тези алтернативи 
намират израз в утвърдените в обществото ценностни приоритети (Schwartz, 2008; Smith & 
Schwartz, 1997). 

Първият проблем е широко застъпен в литературата и традиционно се интерпретира 
като доминиране на индивидуалните или на груповите интереси. Най-често използваната 
дименсия, чрез която културите се сравняват, е измерението индивидуализъм–колективизъм. 
За Шварц обаче по-фундаменталният проблем е всъщност до каква степен индивидите са 
включени или автономни във вътрешните групи. Двата противоположни типа отношения 
между индивид и група формират базисната биполярна дименсия, която характеризира всяка 
една култура, а именно – консерватизъм срещу автономност. 

В консервативния тип култури индивидът се схваща не като самостойна единица, а 
като част от групата, в която участва. Той се идентифицира с нея и споделя законите и 
нормите на общността. В тези общества доминират ценности, акцентиращи върху запазване 
на статуквото и предпазване от действия или склонности, които могат да нарушат 
солидарността в групата или традиционния ред. Противоположният тип култури са тези, в 
които личността се схваща като автономна, макар и свързана с групата цялост, която намира 
смисъл в своята собствена уникалност и търси да изрази своите вътрешни характеристики 
(цели, емоции, мотиви). В тези общества преобладават ценности, които могат да бъдат 
наречени ценности на автономността. Те се отнасят до идеите и мислите (интелектуална 
автономност) или до чувствата и емоциите (афективна автономност) (Schwartz, 2008; Smith & 
Schwartz, 1997). 

Вторият проблем, който трябва да реши всяко общество, е как да накара своите 
членове да координират действията си и да зачитат правото на другия. Съществуват култури 
от йерархичен тип, които използват строга система от предписания, социални роли и 
задължения. Приемането на този йерархичен социален ред в процеса на социализация 
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осигурява подчинение на правилата, очертава границите на нормите и приписва на хората 
различна власт и влияние. На противоположния полюс застават култури, които акцентират 
върху общите интереси и цели и нуждата от коопериране на индивидите за тяхното 
постигане. При това най-често се лансира идеята, че другите хора са принципно равни на мен 
самия. Това решение на проблема се базира върху ценностите на егалитаризма. Йерархията 
срещу егалитаризмът формират втората биполярна дименсия (Schwartz, 2008; Smith & 
Schwartz, 1997). 

Третият проблем, пред който всички общества се изправят, се отнася до връзката 
между човека и неговото естествено и социално обкръжение. Редица култури решават този 
въпрос, като акцентират върху необходимостта от приспособяване и приемане на света 
такъв, какъвто е, както и съхраняване на съществуващия в него ред. Този отговор намира 
израз в ценностите на хармонията. Противоположната алтернатива подчертава нуждата от 
активно изменение на света, привеждането му в съответствие с човешката воля и 
непрекъснат контрол върху неговите параметри. В тези култури светът се схваща като обект 
за експлоатация в зависимост от личните или групови интереси и доминират ценностите на 
майсторството. Така третата биполярна дименсия се изгражда от хармонията срещу 
майсторството (Schwartz, 2008; Smith & Schwartz, 1997). 

Може да се обобщи, че според Шварц ценностната система на културно ниво се 
описва чрез седем универсални ценностни категории: консерватизъм, автономност 
(интелектуална и афективна), йерархия, егалитаризъм, хармония и майсторство. 
Отношенията между тези категории отразяват основните противоречия, които всяко едно 
общество трябва да разреши: автономност срещу консерватизъм (първа биполярна 
дименсия); йерархия срещу егалитаризъм (втора биполярна дименсия); майсторство срещу 
хармония (трета биполярна дименсия). Седемте ценностни типа формират кръгова 
структура, която разкрива динамичните отношения между тях (вж. фиг. 1). 
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Фигура 1. Теоретичен модел на ценностната система на културно ниво (цит. по Schwartz, 2008) 

Предишни емпирични изследвания, които прилагат методиката на Шварц за 
изследване на културните ценности (Schwartz, 2008), очертават интересни тенденции. Така 
например, сравнителен анализ на данни от три проучвания, проведени от Байчинска през 
1993, 1995 и 1996 г. показва, че българският културен ценностен модел е относително 
устойчив. Нараства единствено значимостта на категорията йерархия, т.е. на ценностите, 
утвърждаващи законността на йерархичната организация на социума и неговите ресурси. 
Анализът на ценностната йерархия от вътрешна (интернална) перспектива разкрива, че 
доминиращият културен ценностен модел в България в началото на 90-те години е 
егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство. Наблюдава се също така слаб 
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ценностен консенсус и липсва единен културен ценностен идеал, който би могъл да обедини 
хора с различна ценностна ориентация (Байчинска, 2011). Анализът от позицията на външна, 
кроскултурна перспектива обаче установява, че в източноевропейски контекст българската 
култура може да бъде определена като култура на себеутвърждаване, ориентирано в по-
голяма степен към автономност, отколкото към консерватизъм. В общоевропейски и 
панкултурен аспект българският културен модел се характеризира като насочен към 
себеутвърждаване и с умерен консерватизъм (Байчинска, 2011). В кроскултурните анализи 
на Шварц българската култура се очертава като култура от смесен тип (Schwartz & Bardi, 
1997; Schwartz, 2006), а също така като вътрешно противоречива и в процес на 
трансформация (Байчинска, 2011).  

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Представената разработка има за цел да проследи измененията в културния ценностен 

модел чрез съпоставка на данни от две емпирични изследвания, реализирани през 19952 
(начало на българския преход към демокрация) и 2005 г.3 (подготовка за присъединяване на 
страната към Европейския съюз), използвайки подхода на Шварц за изследване на 
културните ценности (Schwartz, 2008). 

Конкретните задачи на изследването се състоят в:  
1. Анализ на промяната в значимостта на ценностните категории (консерватизъм, 

aвтономност, йерархия, егалитаризъм, майсторство и хармония) в интервала от 10 
години; 

2. Установяване на динамиката в доминантните отношения в ценностните 
алтернативи (дименсии) – консерватизъм срещу автономност, егалитаризъм срещу 
йерархия и хармония срещу майсторство;  

3. Проследяване на измененията в ценностната йерархия и по-специално в 
ценностните приоритети (първите три ценностни категории) в рамките на 
изучавания времеви период – 1995-2005 г. 

На базата на данни от литературата и проведени авторови изследвания могат да се 
формулират следните хипотези: 

1. В рамките на 10 години може да се очаква намаляване интензитета на ценностите, 
изразяващи колективните интереси като консерватизъм, хармония и егалитаризъм 
и съответно нарастване енергетичността на ценностите, спадащи към 
индивидуалните интереси като автономност, йерархия и майсторство поради 
цялостното либерализиране на социалната среда в България след падането на 
тоталитарния режим (Байчинска, 2011; Карабельова, 2011; Гарванова, 2013); 

2. Вероятно в хода на социалните реформи в страната ще се наблюдава тенденция 
към отслабване на доминантната позиция на консерватизма над автономността и на 
егалитаризма над йерархията, но ще се засили превесът на майсторството над 
хармонията (Байчинска, 2011); 

3. Тъй като ценностните приоритети са относително устойчиви психични и социални 
структури (Rokeach & Ball-Rokeach, 1989; Hofstede, 2001; Schwartz, 2008; 
Байчинска, 1994, 2011; Гарванова, 2013) може да се допусне, че съвременният 
български културен ценностен идеал ще се доближава до този от средата на 90-те 
години на XX век, който е егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство 
(Байчинска, 2011). 

  

2 Eмпиричното изследване през 1995 г. e част от изследване, реализирано под ръководството на проф. д-р К. 
Байчинска – ИИНЧ, БАН (Байчинска, 2011).  
3 Проучването през 2005 г. е част от изследване, проведено от гл. ас. д-р М. Гарванова – УниБИТ (Гарванова, 2013). 
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ИЗВАДКИ 
В изследването е приложен напречно-срезовият дизайн и стратегията на 

типологичните извадки за подбор на респонденти през 1995 и 2005 г. Така и в двете 
емпирични проучвания са анкетирани лица, принадлежащи към една от четирите социално-
професионални групи – студенти-богослови, учители от средните училища, студенти от ВУЗ 
и бизнесмени. Интересът към първите две групи е продиктуван от факта, че те са 
представители на консервативната, а другите две групи – на модернизиращата тенденция в 
ценностната система (Байчинска, 2011; Гарванова, 2013).  

През 1995 г. вземат участие 884 лица на възраст от 18 до 65 години – 55.0% жени, 
43.8% мъже и 1.2% непосочили; до 29 г. – 45.8%, 30-44 г. – 33.4%, след 45+ г. – 18.7% и 2.1% 
неотговорили ( x =33.21, sd=10.99). През 2005 г. отново са анкетирани хора в активна 
трудоспособна възраст от 18 до 65 г. – 636 лица, от които 46.1% жени и 53.9% мъже; до 29 г. 
– 46.2%, 30-44 г. – 32.9% и след 45+ г. – 20.9% ( x =33.48, sd=11.96). Изследваните лица 
живеят в София и в различни големи или по-малки градове на страната (Бургас, Варна, 
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Панагюрище, Кюстендил, Смолян, Пещера, Враца, 
Търговище, Видин, Монтана и др.). 

МЕТОДИ 
В емпиричните изследвания през 1995 и 2005 г. е приложен въпросникът за 

изследване на културните ценности на Шварц – the Schwartz Value Survey (SVS; Schwartz, 
2008), адаптиран от Байчинска за български условия (Байчинска, 1994). В методиката се 
използват 36-те ценности на Рокич (Rokeach, 1973) с малки изменения, като се прибавят и 
нови. На вниманието на респондента се предлагат два списъка, включващи 30 терминални 
(крайни цели на съществуването) и 28 инструментални ценности (желани начини на 
поведение) или общо 58 ценности4. Значението на всяка една от тях се фиксира посредством 
допълнителна обяснителна фраза, например: равенство (еднакви възможности за всички), 
вътрешна хармония (мир със себе си), власт (влияние и контрол върху другите) и т.н. 
Изследваното лице трябва да оцени значимостта на всички ценности, използвайки 9-
степенна скàла (от 0 – не е важна до 7 – изключително важна, а също и [-1] – 
противоположна на моите ценности). От него се изисква да прочете първия списък с 
ценности и да определи най-напред онези от тях, които са най-важните, след това 
противоположните и най-маловажните, важните и т.н. в качеството си на ръководен принцип 
в своя живот. По същия начин се подхожда и към втория списък (за подробности вж. 
Schwartz, 2008). С помощта на мултидименсионално скалиране се установява, че смислово 
еднозначни за всички лица се оказват само 44 ценности, които се групират в 6 ценностни 
категории (интелектуалната и афективната автономност формират една ценностна категория 
– автономност) и 3 типа ценностни алтернативи (Schwartz, 2008). При статистическата 
обработка на данните е използван стандартният пакет на SPSS 16.0.  

РEЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ. 
За анализ на измененията в значимостта на 6-те ценностни категории и динамиката в 

доминантните отношения в ценностните алтернативи (дименсии) е използван t-тест на 
Стюдънт за независими извадки и d-критерий на Коен за оценка големината на ефекта на 
социално-историческото време – 1995-2005 г. Ако стойностите са в интервала 0.0 < d < 0.4 – 
ефектът може да се определи като слаб, ако 0.5 < d < 0.7 – като среден, а ако 0.8 < d < 2.0 – 
като голям (Cohen, 1988). Данните са представени в табл. 1 и 2. 

4 По-късните модификации на SVS съдържат 57 или 56 ценности. 
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Таблица 1. Средни стойности x  и стандартни отклонения sd на отделните ценностни 
категории при лицата, изследвани през 1995 и 2005 г. Представени са също и резултатите от 
t-теста на Стюдънт, d-критерия на Коен и посоката на промяна в значимостта на ценностите 

(↓ – намаляване; = – неизменност) 
Ценностна 
категория 

1995 г. (N=884) 2005 г. (N=636) t 
 

р d Посока на 
промяна x  sd x  sd 

Консерватизъм 4.51 0.75 4.38 0.79 3.14 0.002 0.2 ↓ слаба 
Автономност 4.13 1.00 4.09 1.08 0.65 0.519 0.0 = 
Йерархия 3.41 1.25 2.91 1.33 7.52 0.000 0.4 ↓ слаба 
Егалитаризъм 4.62 0.85 4.49 0.82 3.00 0.003 0.2 ↓ слаба 
Майсторство 4.77 0.89 4.57 0.99 4.01 0.000 0.2 ↓ слаба 
Хармония 4.30 1.24 3.75 1.35 8.17 0.000 0.4 ↓ слаба 

 
Фигура 2. Средни стойности на отделните ценностни категории при лицата, изследвани през 1995 

и 2005 г. Представена е също и посоката на тяхната промяна (↓ – намаляване) 

От данните в табл. 1 и тяхната графична визуализация на фиг. 2 става ясно, че в 
периода 1995-2005 г. слабо намалява интензитетът на 5 ценностни категории – 
консерватизъм, йерархия, егалитаризъм, майсторство и хармония (p < 0.01; 0.0 < d < 0.4). 
Значимостта на автономността остава непроменена, но тенденцията, макар и статистически 
незначима, отново е низходяща. Получените резултати вероятно разкриват продължаващата 
аномия в българското общество и са симптоматични за културите в преход – установява се 
девалвация на старите ценностни норми и стандарти, но процесът на утвърждаване и 
интернализиране на новите ценностни модели и практики все още е неустойчив и несигурен. 
С други думи, българската култура се разкрива като вътрешно динамична и в процес на 
реорганизация. Находките от изследването частично потвърждават издигнатата хипотеза 
1 – налице е намаляване енергетичността както на колективно-, така и на индивидуално 
ориентираните ценностни категории. Динамичните отношения между ценностите, 
изграждащи отделните ценностни алтернативи (дименсии) също дават възможност за 
интересни констатации (вж. табл. 2). 
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Таблица 2. Средни стойности x  и стандартни отклонения sd на отделните ценностни 
алтернативи при лицата, изследвани през 1995 и 2005 г. Представени са също и резултатите 

от t-теста на Стюдънт, d-критерия на Коен и посоката на промяна в значимостта на 
ценностите (↑ – увеличаване; ↓ – намаляване; = – неизменност) 

Ценностни 
алтернативи 
(дименсии)5 

1995 г. (N=884) 2005 г. (N=636) t 
 

 р D Посока на 
промяна x  sd x  sd 

Доминантна сила на 
консерватизма над 
автономността  

0.38 1.11 0.29 1.26 1.46 0.144 0.1 = 

Доминантна сила на 
егалитаризма над 
йерархията 

1.21 1.49 1.58 1.61 -4.64 0.000 -0.2 ↑ слаба 

Доминантна сила на 
хармонията над 
майсторството 

-0.46 1.36 -0.82 1.58 4.62 0.000 0.2 ↓ слаба 

От табл. 2 се вижда, че както през 1995, така и през 2005 г. консерватизмът има превес 
над автономността, eгалитаризмът над йерархията, а майсторството – над хармонията. В 
темпорален аспект се отчита слаба тенденция към увеличаване на психологическата дистанция 
между егалитаризма и йерархията. Слабо нараства доминантната сила на майсторството над 
хармонията или, казано с други думи – намаляват ценностните предпочитания на хармонията 
спрямо майсторството. Отношенията в най-базалната ценностна дименсия “консерватизъм 
срещу автономност”, изразяваща същността на ценностния преход към демокрация в България 
след 1989 г. от колективизъм към индивидуализъм (Байчинска, 2011) се запазват, но се 
забелязва слаба тенденция към намаляване на доминантната сила на консерватизма над 
автономността, въпреки че данните не са статистически значими. Изведените резултати не 
потвърждават хипотеза 2 – промяната в отношенията в ценностните алтернативи (дименсии) 
се разкрива като многопосочен и многопластов процес. 

За изграждане на хоризонтално-вертикален модел на ценностната йерархия на лицата, 
участвали в изследването през 1995 и 2005 г., който дава възможност за анализ на 
ценностната система чрез процесите на субординация и координация (Байчинска, 1994), е 
приложен t-тест на Стюдънт за свързани извадки за всички двойки ценностни категории. 
Ценностният тип с най-голяма средна стойност получава ранг 1, а този с най-ниска – ранг 6. 
Променливи, които не се различават статистически значимо помежду си, поделят еднакъв 
ранг. Резултатите от статистическата процедура са систематизирани в табл. 3, 4 и 5. 

Таблица 3. T-стойности от сравнението на всяка двойка категории (αp=0.000). Посочени са още 
средните стойности x , стандартните отклонения sd и ранговете R на 6-те ценностни категории 

при лицата, изследвани през 1995 г. (N=884). Означенията са както следва: КОН – консерватизъм; 
АВТ – автономност; ЙЕР – йерархия; ЕГА – егалитаризъм; МАЙ – майсторство; ХАР – хармония 

 MAЙ ЕГА КОН ХАР АВТ ЙЕР x  sd R 
МАЙ X 4.40α 7.67α 10.11α 19.87α 34.20α 4.77 0.89 1 
ЕГА  X 4.79α 7.87α 12.04α 23.76α 4.62 0.85 2 
КОН   X 5.49α 10.18α 24.67α 4.51 0.75 3 
ХАР    X 4.13α 15.44α 4.30 1.24 4 
АВТ     X 16.28α 4.13 1.00 5 
ЙЕР      X 3.41 1.25 6 

5 Доминантната сила между две категории се получава като разлика между техните средни стойности. Ако 
числото е положително – превес има първата променлива, а ако е отрицателно – втората. 
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Таблица 4. T-стойности от сравнението на всяка двойка категории (αp=0.000). Посочени са 
още средните стойности x , стандартните отклонения sd и ранговете R на 6-те ценностни 

категории при лицата, изследвани през 2005 г. (N=636). Означенията са както следва: КОН – 
консерватизъм; АВТ – автономност; ЙЕР – йерархия; ЕГА – егалитаризъм; МАЙ – 

майсторство; ХАР – хармония 
 MAЙ ЕГА КОН АВТ ХАР ЙЕР x  sd R 

МАЙ X 1.62 3.87α 12.55α 13.12α 31.11α 4.57 0.99 1.5 
ЕГА  X 3.86α 7.85α 15.47α 24.86α 4.49 0.82 1.5 
КОН   X 5.84α 13.71α 25.74α 4.38 0.79 3 
АВТ    X 5.81α 21.66α 4.09 1.08 4 
ХАР     X 11.40α 3.75 1.35 5 
ЙЕР      X 2.91 1.33 6 

Таблица 5. Рангове на отделните ценностни категории при лицата,  
изследвани през 1995 и 2005 г. (изведени на базата на t-тест на Стюдънт  

за свързани извадки). Представена е също и посоката на тяхната промяна (= – неизменност) 
Година Майсторство Егалитаризъм Консерватизъм Хармония Автономност Йерархия 

1995 1 2 3 4 5 6 
2005 1.5 1.5 3 5 4 6 
Промяна = = = = = = 

При анализа на промяната в ранговете на ценностните категории прилагаме 
критерия на Рокич и Бол-Рокич (Rokeach & Ball-Rokeach, 1989), според който само при 
разлика в ранговете по-голяма от единица може да се говори за по-значими изменения в 
подредбата на ценностите. От данните в табл. 5 става ясно, че майсторството и 
егалитаризмът променят незначително ранговите си места с 0.5, а хармонията и 
автономността – с 1. Следователно, налице е устойчивост на културния ценностен 
йерархичен модел във времевия диапазон от 10 години.  

Ценностните приоритети от средата на 90-те години на миналия век персистират в 
съвременния ценностен идеал – доминират ценностите на майсторството, егалитаризма и 
консерватизма, което е в унисон с находки от водещи в областта на ценностите автори за 
относителната стабилност на ценностните ориентации в хода на социално-историческото 
време (вж. напр. Hofstede, 2001; Schwartz, 2008; Байчинска, 2011). Графичното представяне 
на ранговете на ценностните категории на фиг. 3 очертава особеностите на структурния 
йерархичен модел на участниците в изследването през 1995 и 2005 г. 

 

 
Фигура 3. Структурен йерархичен модел при лицата, изследвани през 1995 и 2005 г.  

Означенията са както следва: КОН – консерватизъм; АВТ – автономност;  
ЙЕР – йерархия; ЕГА – егалитаризъм; МАЙ – майсторство; ХАР – хармония 

б) Изследвани лица – 2005 г. а) Изследвани лица – 1995 г. 
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Прави впечатление, че вследствие на изравнената валентност между майсторството и 
егалитаризма едновърхият йерархичен модел от 1995 г. се модифицира в двувърха структура, 
която запазва еднолинейния си вертикален характер благодарение на преобладаващите 
процеси на субординация и подчертания психологически консонанс в ценностните избори 
през 2005 г. Интересен резултат от изследването обаче е нарастващата важност на 
автономността, която измества от четвъртото място хармонията вероятно под влияние на 
новите либерално-демократични ракурси в българското общество след 1989 г. по посока на 
утвърждаване на ценностите на автономния, независим и обособен от групата индивид 
(Стоилова и Попова, 1994; Байчинска, 2011; Гарванова, 2013). Би могло да се каже, че 
съвременната българска култура навлиза в етапа на своето устойчиво развитие, където 
процесите на приемственост и обновяване на ценностната система протичат в синкретично 
единство (Тахиров, 2014). Като най-непредпочитаната ценностна категория се очертава 
йерархията, която застава на дъното на ценностната подредба и в двете проучвания. 
Логическият оглед на получените резултати потвърждава хипотеза 3 – наблюдава се 
стабилност в ценностния йерархичен модел особено по отношение на ценностните 
приоритети майсторство, егалитаризъм и консерватизъм. Съвременният ценностен идел 
остава близък до този от средата на 90-те години на миналия век и може да се опише като 
егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство. 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Времево-последователният дизайн на изследването, реализирано през 1995 и 2005 г. 
със SVS (Schwartz, 2008) с цел изучаване на гъвкавостта на ценностите на българската 
култура, дава възможност да се направят следните генерални изводи: 

1. Социално-историческият контекст оказва слабо влияние върху значимостта на 6-те 
ценностни категории. В периода 1995-2005 г. намалява енергетичността на 
консерватизма, йерархията, егалитаризма, майсторството и хармонията, а 
автономността остава непроменена. Данните разкриват, че българската култура е 
вътрешно динамична и в процес на реорганизация. Очевидно обаче е необходим 
по-дълъг времеви интервал, за да могат започналите изменения в интензитета на 
ценностите да доведат но качествено нова ценностна структура. 

2. Доминантните отношения в ценностните алтернативи (дименсии), характерни за 
началото на социалната промяна в България след 1989 г., се запазват и на по-късен 
етап на прехода – консерватизмът има превес над автономността, eгалитаризмът 
над йерархията, а майсторството – над хармонията. В динамичен аспект обаче 
слабо нараства доминантната сила на егалитаризма над йерархията и на 
майсторството над хармонията, а доминантните отношения в измерението 
“консерватизъм–автономност” не се променят (въпреки че тенденцията е 
статистически незначима, тя разкрива отслабването на влиянието на консерватизма 
над автономността). Може да сe обобщи, че модернизиращата тенденция в 
българската култура засяга ценностите, акцентиращи върху степента на 
включеност на индивида в социалната група и съответства на посоката на 
цялостната социална трансформация в страната. Основание за подобни твърдения 
дава и анализът на ценностните приоритети. 

3. На първите 3 места в ценностната йерархия и в двете проучвания застават 
майсторството, егалитаризмът и консерватизмът. Културният ценностен модел 
както през 1995, така и през 2005 г. може да бъде определен като егалитарен 
консерватизъм, ориентиран към майсторство – доминира социалната представа 
за равенство, колективизъм и контрол. Ценностната йерархия запазва 
отличителните си особености, въпреки че от едновърха се видоизменя в двувърха 
еднолинейна структура благодарение на изравнената енергетичност на първите два 
ценностни типа – майсторство и егалитаризъм. По-назад в ценностното ранжиране 
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се нареждат автономността, хармонията и най-вече йерархията. При по-новото 
проучване ценностната категория автономност се изкачва от петата на четвъртата 
позиция, демонстрирайки все по-голямата социокултурна значимост на ценностите 
на независимостта в мисленето и действието и на стремежите към индивидуален 
успех и благополучие в живота на съвременния българин. 

Реализирането на ново емпирично изследване през 2015 г. по време на т.нар. 
постпреходна фаза на развитие на обществото би разкрило дали модернизиращите 
динамични процеси най-вече в базалната ценностна алтернатива (дименсия) “консерватизъм 
срещу автономност” водят до формиране на нов ценностен идеал сред българските граждани 
за обособен, автономен и независим от групата индивид. 
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Abstract: Despite their shared focus on influence of groups on individual, interactive process analytic research bridging 
intragroup dynamics and intergroup relations as predictors of authentic and inauthentic (defensive or self-alienating) 
experiences, behavior and interactions of individuals in organizational and social contexts is surprisingly rare. The goal of 
the present article is to highlight how understanding the reciprocal dynamic relationship between intragroup processes 
and intergroup relations offers valuable new insights into both topics and suggests new, productive avenues for 
psychological theory, research and practice development – particularly for understanding and improving the intragroup 
and intergroup relations in groups, organizations and society affecting authentic functioning. The article discusses the 
complementary role of intergroup and intragroup dynamics, reviewing how intergroup relations can affect intragroup 
dynamics which, in turn, affects the authenticity of individual experiences, behaviors and relations to others. The paper 
considers the implications, theoretical and practical, of the proposed reciprocal relationships between intragroup and 
intergroup processes as factors influencing authentic/inauthentic functioning of individuals in organizational and social 
settings. The paper is based on the authors’ distant presentation to Tavistock Institute’s International Case Forum “Going 
through overwhelming experiences: Organizations in Times of Austerity”, London, 29 November 2013. 
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Резюме: Въпреки, че споделят насочеността си към проучване на влиянието на групите върху индивида, 
интерактивно-процесуалните аналитични изследвания, които отчитат съвместната роля на вътрешно-
груповата динамика и на междугруповите отношения като предиктори на автентичните и неавтентичните 
(самозащитни или себеотчуждаващи) преживявания, поведения и взаимодействия на индивидите в 
организационен и социален контекст, - са изненадващо редки. Целта на настоящата статия е да изтъкне, че 
интерактивно-процесуалното разбиране на реципрочната динамика на връзките между вътрешно-груповите 
процеси и междугруповите отношения ни води до ценни нови прозрения и в двете изследователски области и 
предлага нови, продуктивни подходи в психологическата теория, изследванията и практиката – и по-конкретно, 
в разбирането и подобряването на вътрешно-груповите и междугруповите отношения, които оказват влияние 
върху автентичността на преживяванията, поведенията и взаимодействията на хората в групов, 
организационен и социален контекст. В статията се обсъжда взаимнодопълващата роля на вътрешно-
груповата и мевдугруповата динамика като се разглежда как междугруповите отношения могат да оказват 
влияние върху вътрешно-груповата динамика, а това, - от своя страна, - да оказва влияние върху 
автентичността на преживяванията, поведенията и взаимодействията на индивида с другите. Статията 
взема под внимание както теоретичните, така и практическите последствия от приемането на представените 
реципрочни връзки между вътрешно-груповите и междугруповите процеси като фактори, оказващи влияние 
върху автентичното/неавтентичното функциониране на човека в организационен и социален контекст. 
Статията се базира на задочната презентация на авторите пред Международния форум за обсъждане на 
случаи в Института Тависток на тема:“Преминавайки през разтърсващи преживявания: Организациите във 
времена на аскетизъм”, Лондон, 29 ноември 2013 г. 
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AUTHENTIC / INAUTHENTIC PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF THE INDIVIDUAL 
Artists, clergy, philosophers, psychologists and psychotherapists have long sought to define who 
one "really" is in his/her intrapersonal and psychosocial functioning as an individual nested in social 
groups, organizations, communities and society. According to Baumeister (1987), concern over 
distinguishing between private concealment of one’s self from that which was observable in others 
emerged as an area of interest around the XVI-th century. Ensuing themes depicting “true” versus 
“false” selves of people provided a varied range of possibilities for characterizing one’s real self. 
Determining whether one’s self was in fact true or false ranged from numerous considerations of 
evaluative referents that included, but were not limited to, one’s faith, piety, heart, or virtue (Taylor, 
1992; Mills, 1997; Heidiger, 1927/1962; Kernis & Goldman, 2005; 2006; ). Although the construct 
of one’s true self has been conceptualized in diverse ways, many historical and contemporary 
perspectives consider knowledge of one’s self as a meaningful component of one’s true self (Park, 
1999; Harter, 2002). For instance, the playwright Anton Chekhov once stated “Man is what he 
believes.” From this perspective one’s true self is intimately linked with his/her self-knowledge, 
private self-identity and his/her self-reflective capacity (Guignon, 1993; Ferrara, 2004). But, this is 
not a case for accuracy per se. It is a case for the impact of one’s perceptions, self-understanding 
and self-reflection, irrespective of accuracy. To further complicate accuracy in conceptualizing 
one’s true self, early psychodynamic perspectives championed by Freud (1901) and psychoanalysis 
affirmed the role of unconscious motives and ego-defense mechanisms in shaping the authentic vs. 
inauthentic psychosocial functioning of the individual. In this view, one’s true self may even be 
obscured by one’s own neurotically driven self-deceptions and ego-defensive distortions of internal 
and external realities (Mills, 1997). Subsequently, existential and humanistic psychologists 
highlighted the role of one’s true self and authentic experiences, behaviors and interactions of the 
individual in illuminating healthy personality adjustment, psychosocial functioning and life-span 
development of people(Heidigger, 1927/1962; Guignon, 1993; Park, 1999). Maslow (1968) 
suggested that athenticity occurs when individuals discover their true inner nature and actualize 
their inherent potentialities by sufficiently satisfying higher order psychological needs. That is, after 
gratifying their physiological needs, individuals then turn toward satisfying their “being” or growth-
oriented needs. Focusing on one’s psychosocial growth-oriented needs presumably results in fuller 
knowledge and acceptance of one’s true, or intrinsic nature, furthering one’s path toward self-
actualization (Maslow, 1968). In this view, authenticity depends upon knowledge and 
understanding of one’s core needs, coupled with self-actualizing tendencies to actively fulfill them 
in all aspects of individual’s psychosocial functioning. Similarly, Rogers (1961) emphasized that 
authenticity emerges when congruence is achieved between one’s private self-concept and 
immediate experiences, behaviors, and interactions with others in group, organizational and social 
contexts. Thus, being one’s true self involves a sense of connectedness between one’s self-
knowledge and attendant experiences, behaviors and interactions of individual in his/her group, 
organizational and social settings. Accordingly, authenticity is rooted in one’s self, but not as a 
static privately accessible self-representation. Rather, authenticity may be conceptualized as a 
ongoing psychodynamic process whereby one’s potentials, characteristics, emotions, values, 
motivation, and so forth are discovered and explored, accepted, imbued with meaning or purpose, 
and expressed and actualized. When experiences, behaviors and social interactions of the individual 
are congruent with the true self, he/she becomes healthier and fully functional in psychosocial and 
mental health terms. In this view, healthy adjustment and development of the individual, both 
intrapersonally and interpersonally, may be the best markers for the presence of vital authenticity in 
individuals, and constructive climates (conditions, spaces, cultures) for authenticity expression and 
development in human groups, organizations and society.  

Although much has been written about authenticity historically, very little empirical research has 
examined it and its determination forces directly. However, some research has focused on 
establishing what outcomes emerge when false or inauthentic selves are functioning. This research 
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has typically examined behavioral and relational aspects of relatively inauthentic, self-alienating 
experiences in daily life. For example, false self inauthentic behaviors and interactions have been 
examined with respect to such varied topics as self-monitoring (Snyder, 1974), strategic self-
presentations (Goffman, 1959;1963; Schlenker, 1980), and voice (Gilligan, 1982; Harter, Waters & 
Whitesell, 1997). These areas of social psychological research share a common orientation in 
examining circumstances when individuals’ own needs or motives are characteristically incongruent 
with the prevailing environmental context, climate or culture of their group, organizational and 
social settings. In addition, congruence between one’s core self-aspects and his/her psychosocial 
functioning has been examined in various ways. Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985a), 
for instance, has spawned research demonstrating the importance of need satisfaction in examining 
authenticity (Deci & Ryan, 2000). It proposed that individuals possess three fundamental intrinsic 
needs: autonomy (i.e., choice), competence (i.e, mastery) and relatedness (i.e., connectedness with 
others). These intrinsic needs are conceptualized as being most central to one’s core or true self. 
Therefore, when these needs are satisfied (as opposed to being thwarted) in group, organizational 
and social context individuals will experience greater authenticity and healthier psychosocial 
adjustment and development. In support of this contention, Sheldon and Kasser (1998) reported that 
individuals whose life goals were highly concordant (i.e., congruent with their core needs, values, 
and interests) scored higher on a variety of psychosocial adjustment and mental health indices (incl., 
self-actualization, positive mood, vitality, self-esteem) than did individuals whose life goals were 
less concordant. In two independent longitudinal research projects, Sheldon and Kasser (1998), and 
Dimitrov & Mateeva (2013) found that individuals’ psychosocial functioning and adjustment 
increased over time when life goals were high but not low in self-concordance, and peole felt that 
their life planning is really functioning as an expression of their true selves, helping them “to enact 
their core experiences, values and desires on the psychosocial stage of their life dramas” . Similarly, 
Goldman, Kernis, Piasecki, Hermann, and Foster (2003) found that individuals’ psychosocial 
functioning, adjustment and development, as measured by autonomy, environmental mastery, 
personal growth, purpose in life, self-acceptance, and positive relationships, increased to the extent 
that their life goals “reflected who they really are as a person”. Such findings suggest that the 
immediate and long-term benefits of life goal pursuits are enhanced when these life goals and life 
scripts represent one’s authentic or core self. Taken together, these findings indicate that 
authenticity is linked to effective and healthy psychosocial functioning, adjustment and 
development of human beings (Димитров & Матеева, 2012; Матеева,2011; 2012а;2012б; 
Матеева & Димитров, 2012а; 2012б; 2012в; Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b; Mateeva & 
Dimitrov, 2012).  

However, as a distinct personality variable authenticity has not received much attention before year 
2000. To fill this gap, Kernis & Goldman (2005; 2006) and Wood et al.(2008) developed the first 
two psychometric tools to measure individual differences in authenticity. These inventories were 
based on multicomponent conceptions of authenticity of psychosocial functioning of the individual. 
Authenticity, finally, has been operationalized as “the unobstructed operation of one’s core or true 
self in one’s daily enterprise” (Goldman & Kernis, 2002; Kernis, 2003). Specifically, authenticity 
involves the following discriminable components: (1) self-awareness, (2) unbiased processing, (3) 
authentic behavior or action, and (4) relational authenticity.  

The first component, self-awareness, refers to having maximal knowledge, recognition and trust of 
one’s own motives, feelings, desires, and self-relevant feelings and cognitions. It includes, but is not 
limited to, being aware of one’s strengths, weaknesses, trait characteristics, emotions, inner 
conflicts, and their roles in behavior. An important aspect of this component is that awareness is not 
reflected in self-concepts wherein inherent polarities are unrecognized or denied (i.e., that have 
been characterized as internally consistent; Campbell,1990). That is, self-awareness does not simply 
reflect recognition of one’s self as “introverted” or “neurotic”, for example. Rather, self-awareness 
represents recognition of existing polarities inherent in one’s self-concept, or, as Perls put it, being 
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aware of both "figure" and "ground" in one's personality aspects (Perls, Hefferline, & Goodman, 
1951). Therefore, self-awareness involves knowledge and acceptance of one’s multifaceted and 
potentially contradictory self-aspects (i.e., being both introverted and extraverted, neurotic and 
emotionally stable), as opposed to rigid acceptance of only those self-aspects deemed internally 
consistent with one’s overall self-concept.  

The second component of authenticity involves the unbiased processing of self-relevant 
information. Unbiased processing reflects objectivity in assessing one's positive and negative self-
aspects, attributes, qualities, and potentials. Stated differently, unbiased processing involves "not 
denying, distorting, exaggerating, or ignoring private knowledge, internal experiences, and 
externally based evaluative information" (Kernis, 2003, p. 14). Deviations from objective self-
reflections are considered to largely involve ego-defense mechanisms and may therefore be a 
marker for maladjustment. For instance, Unger, Waters, Barnett and Dolby (1997), Dimitrov 
(2008), and Dimitrov & Mateeva (2012a) found that maladaptive or immature ego defenses that 
involve greater reality distortion and/or failure to acknowledge and resolve distressing emotions 
relate to numerous psychological and interpersonal difficulties, including poor adjustment to work 
and family roles. Similarly, it was found that individuals who repressed traumatic events, felt less 
authentic and experienced lower levels of psychological health than did those who actively 
talked/wrote about their troubling experiences. Thus, sustained tendencies to process self-relevant 
information without openly, objectively and honestly attending to it is likely to result in diminished 
psychosocial adjustment and mental health.  

The third component of authenticity involves authentic behavior or action. Authenticity reflects 
acting in accord with one's values, preferences, and needs as opposed to acting merely to please 
others or to attain rewards or avoid punishments, or acting "falsely". Theoretically, authentic 
behavior involves behavior that reflects self-determination (i.e., autonomy and choice), as 
opposed to controlled and conformistic behavior that is contingent upon meeting introjected or 
external goals and demands (Kernis et. al., 2000). Kernis (2003) suggests that authentic behavior 
reflects sensitivity to the fit (or lack of) between one's true self, the dictates of the group, 
organizational ad social environments, and an awareness of the potential implications of one's 
behavioral and sometimes, really existential choices. Moreover, authenticity is not reflected in a 
compulsion to be one's true self at all costs, but rather in the free, spontaneous and natural 
expression of one’s core feelings, motives, and inclinations in the environmental contexts one 
encounters (Deci & Ryan, 2000).  

And finally, the fourth component of authenticity involves one’s relational orientation toward 
others. That is, relational authenticity involves the extent to which one values and achieves 
openness and truthfulness in one’s interpersonal and social relationships, in one’s social roles 
enactments. Relational authenticity also entails wanting and allowing others to see one’s true self, 
both the good and bad qualities. Toward that end, an authentic relational orientation involves a 
effective process of self-disclosure such that others learn who you really are (Kernis & Goldman, 
2005; 2006). An authentic relational orientation should therefore foster the development of mutual 
intimacy and trust (e.g., more secure attachment). In short, relational authenticity means being 
genuine and not fake in one’s social roles and relationships with others. 

Recent investigations have demonstrated that individual’s situational and dispositional authenticity 
appears to be linked pervasively to greater psychosocial adjustment, well-being and mental health. 
Goldman and Kernis (2002) found that higher scores in personal authenticity related to higher levels 
of global self-esteem and lower levels of contingent self-esteem. Authenticity was also linked with 
hedonic benefits, in that higher authenticity scores were associated with greater subjective well-
being, as measured by greater reported levels of life-satisfaction and positive affectivity and lower 
negative affectivity. In a longitudinal study examining dispositional authenticity, life goal pursuits, 
and adjustment, Goldman, Kernis, Piasecki, Hermann, and Foster (2003), hypothesized that higher 
authenticity scores would be related to healthier life goal pursuits, subjective well-being, 
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psychological well-being, and personality and interpersonal adjustment. Goldman et al. proposed 
that individuals’ life goal pursuits would provide opportunities for competence, self-determination, 
expressing one’s true self, and positive feelings, especially for individuals who are high in 
authenticity. These researchers found that higher authenticity scores were related to life goal pursuit 
ratings that reflected greater self-concordance, self-worth benefit, fun, relative importance, efficacy, 
absorption and lower reported levels of pressure. With respect to subjective and psychological well-
being, Goldman et al. (2003) found also that higher authenticity ratings were positively correlated 
with all six subscales of Ryff’s (1989) multicomponent measure of well-being. Specifically, higher 
authenticity scores were related to greater autonomy, environmental mastery, personal growth, 
positive relationships with others, purpose and meaning in life, and self-acceptance. Furthermore, 
the pattern of findings concerning subjective well-being replicated Goldman and Kernis (2002) by 
linking higher authenticity ratings with greater life-satisfaction and positive affectivity, and less 
negative affectivity. In addition, authenticity was related to healthier personality and interpersonal 
adjustment. For instance, authenticity was positively correlated with global self-esteem and a secure 
attachment style, but negatively related to preoccupied and fearful attachment styles. Other findings 
indicated that higher authenticity scores related to less self-enhancement and self-serving motives 
for social comparison, self-monitoring, and contingent self-esteem (Goldman et al.,2003: Wood et 
al., 2008). Consequently, greater levels of authenticity seem to reflect a "stronger sense of self" 
(Kernis, Paradise, Whitaker, Wheatman, & Goldman, 2000). That is, higher authenticity scores 
were linked with more secure (Kernis & Goldman, 1999; Kernis & Paradise, 2003) forms of self-
esteem (high general self-esteem level coupled with low contingent self-esteem). In addition, 
greater authenticity in individuals was related to less dependence on others as a source for self-
evaluation (i.e., lower social comparison and contingent self-esteem) and in determining what 
behaviors one should consider enacting (i.e., low self-monitoring and higher spotaneity). Consistent 
with the notion of authenticity being related to a stronger sense of a free self, authenticity has also 
been found to relate to indices of self-organization that affirm efficacy and adaptability in one’s 
self-concept. Specifically, Goldman et al. (2003), found that higher authenticity scores were 
positively related to the identity integration scale of O’Brien and Epstein’s (1988) multidimensional 
measure of self-esteem. This finding indicated that higher levels of authenticity was associated with 
individuals' beliefs that they are efficacious, autonomous and self-reflective at assimilating new 
information and directing life experiences and existential choices. Similarly, Kernis & Goldman 
(2005;2006) found that authenticity was related to interpersonal behavioral aspects of self-
organization, as assessed by Paulhus and Martin's (1988) measure of functional flexibility. 
Specifically, participants rated eight trait pairs that were derived from the interpersonal circumplex 
(Wiggins & Holzmuller, 1978; 1981), and reflected bipolar semantic opposites (e.g., warm and 
cold). Each trait attribute was evaluated separately on a unidimensional scale assessing the extent to 
which one feels (1) capable of being …(e.g., warm) when the situation requires it, (2) difficulty in 
enacting the behavior, (3) anxiety in performing the behavior, and (4) the tendency to avoid 
situations demanding such behaviors. Kernis et al., (2003) found that higher authenticity scores 
were related to greater psychosocial functional flexibility. Specifically, participants with higher 
authenticity scores were more likely to report that they are capable of enacting these interpersonal 
and social role behaviors, and perceived less difficulty, anxiety, and avoidance of these 
interpersonal and social behaviors in different organizational and social contexts. Thus, greater 
personal authenticity may perhaps foster unique adaptive benefits in overall psychosocial 
functioning of individuals in groups, organizations and society(Wood et al., 2008; Матеева,2011; 
2012а; Матеева & Димитров, 2012б;2012в; Dimitrov & Mateeva, 2012b; 2013).  

That is, possessing an organized set of self-knowledge for a repertoire of potential interpersonal and 
social roles behaviors can inform one’s decision to enact a particular behavior in different and 
dynamics sitiations in the group, organizational, and social contexts. Similarly, individuals’ 
awareness of how much difficulty and anxiety they experience when they enact certain behaviors 
may enhance their interpersonal and social adjustment by enabling behavioral choices to be made 
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on well-informed self-knowledge. In sum, authenticity has been pervasively linked with broad 
indices of interpersonal and social adjustment of the individual, and it appears to involve aspects of 
self-esteem and self-organization that are characterized by a stronger sense of being an autonomous 
self. Research in the USA and Bulgaria clearly demonstrated that authenticity is linked with 
meaningful aspects of healthy psychosocial functioning and development of the individual. 
Specifically, higher personal authenticity was associated with diverse markers of (1) a stronger 
sense of self (e.g., secure and high self-esteem, clarity and consistency in one’s self-concept 
organization), (2) global psychosocial adjustment (e.g., role experiences that are satisfying and 
expressive of one’s true self), and (3) psychological adjustment to existential challenges (e.g., 
greater life satisfaction and psychological adjustment to developmental tasks of human life at all 
stages of the life course)(Wood et al., 2008; Dimitrov & Mateeva, 2013). All these empirical 
evidences suggest that personal authenticity influences psychological and social adjustment, 
functioning and development both directly and indirectly by its effects on either a stronger sense of 
free and effective (autonomous) self or one’s own social roles experiences. However, the big 
question remained unanswered so far, is what factors in one’s life and social environment influence 
the authentic psychosocial functioning of the ndividual, and how exactly. 

INGROUP DYNAMICS AND INTERGROUP RELATIONS  
AND THEIR INFLUENCE ON AUTHENTIC PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING 
Modern social psychology is commonly defined as the study of the ways that people interact with 
and are influenced by others in their lives. Traditionally, social psychology has made the individual 
the primary focus of analysis, examining the processes within a person that shape the way he or she 
behaves in response to others, real or imagined, in group, organizational and social settings. Even 
the area of intergroup relations has largely emphasized the role of intrapsychic processes, such as 
individuals’ stereotypes and prejudice (Dovidio, Newheiser, & Leyens, 2012). Steiner (1974) 
observed that for a long period of time and to a great extent social psychology had “turned inward”. 
It had largely renounced or postponed its concern for studying how larger social systems (society, 
communities, and organizations) influence the individual, and had centred its attention on internal 
states and processes: dissonance, attitudes, attributions, but at same time lacked any insight on the 
importantance of key intrapersonal variables like self-congruity, authentic vs. inauthentic (self-
alienated) experiences, behaviors and interactions of people in groups, organizations and society.  

Interest in the dynamics of larger groups as a system of nested subgroups and its influence on its 
individual members had waned and research was generally focused on intraindividual events or 
processes that mediate responses to social situations in groups, organizations and broader social 
contexts. Since then, new theoretical developments, such as Social Identity Theory (Tajfel & 
Turner, 1979) and Self-Categorization Theory (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987), 
have transformed the study of intergroup relations, bringing the group dynamics back into 
prominence as a source of powerful effects on authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of 
people in groups, organizations and societies.  

This article considers a particular aspect of the role of groups in intergroup relations and intragroup 
dynamics in organizations and society for the individual’s authentic psychosocial functioning, one 
that goes even beyond the collective processes highlighted by work in social categorization and 
identity (Dovidio & Gaertner, 2010; Yzerbyt & Demoulin, 2010) – the relationship between 
intragroup dynamics and intergroup relations as factors influencing individual’s authenticity. 
Traditionally, and still currently, the study of intergroup relations represents one of the most vibrant 
topics in social psychological research. Research on intergroup relations in organizational and 
social context focuses on social identity formation, symbolic and realistic conflict between groups 
in organizational and social meta-systems, and interventions that can reduce intergroup conflicts in 
organizations and society, which are one of the major factors for inauthentic feelings, actions, and 
communication of their individual members (LeVine & Campbell, 1972; Pettigrew & Tropp, 2006; 
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Sidanius & Pratto, 1999; Tajfel & Turner, 1979). The study of intragroup dynamics of interpersonal 
processes and relations – within-group dynamics – continues to be an active and productive area of 
research in social psychology of small groups and applied research on effectiveness of group work 
(e.g. teamwork, group training and group psychotherapy). Work on intragroup dynamics in small 
groups has emphasized the importance of group-dynamics transformative factors, group leadership, 
influence and power within the group, interpersonal attractiveness, loyalty, group cohesiveness, 
cooperation, sense of group belongingness, and performance for understanding the individual 
member’s authentic or inauthentic (self-alienating, depersonalized) psychosocial functioning 
(Levine & Moreland,2002; Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b). Yet, despite the fact that many 
research projects claim they are devoted to studying intergroup relations and group dynamics 
effects on intrapersonal processes and behavior, cross-fertilization between fields of research has 
been limited. Only 365 articles retrieved in Google Scholar include both terms, intergroup and 
intragroup, in the paper abstract, and only 138 in the title –a small fraction of the research in these 
two areas. And none of them (!) is addressing the question, how intergroup relations and group 
dynamics in organizations and larger social systems (communities, large social groups, and 
societies) contribute to the dynamics of individual’s authentic psychosocial functioning. Indeed, the 
scholarly traditions in the areas of intergroup and intragroup processes have developed in distinctive 
directions. Two recent chapters on the history of psychology, one on intergroup relations research 
(Dovidio et al., 2012) and one on small group dynamics research (Levine & Moreland, 2012), that 
appeared back to back in the same volume had only five common references out of a total of 464 
works cited. The different conceptual and empirical trajectories of these areas of study may have 
occurred as a consequence of a number of factors. Current work in these areas reflects the dominant 
influence of different historical figures (e.g., G. Allport and Tajfel for intergroup relations, and 
Bion, Foulkes, Lewin, Moscovici and Yallom for intragroup dynamics). The popularity of different 
paradigms (e.g., the minimal group paradigm, group analysis, psychodrama, group psychotherapy 
and group relations) may seem, at least on the surface, more appropriate for one topic rather than 
the other. The historical emphasis in the social-psychological study of intergroup relations influence 
on intra-individual processes, such as attitudes and stereotypes, may have deflected research on this 
topic from the types of relational processes that are critical to authentic vs. inauthentic (self-
alienated) functioning of the individuals in group, organizational and social settings. Also, as the 
areas diverged, researchers studying either intergroup or intragroup dynamics may have developed 
different assumptions about the priority of these processes. For example, in contexts that emphasize 
intergroup comparisons in organizations and society, people tend to direct their attention to 
between-group distinctions and functional intergroup relations. Researchers who are primarily 
interested in this phenomenon may then, either consciously or inadvertently, see intragroup 
dynamics, studied in depth predominantly in psychotherapeutic and organizational contexts as of 
limited importance. Nevertheless, there are obvious links between the areas in the context of our 
research interest to transformative factors which influence individual’s authentic vs. inauthentic 
functioning in group, organizational and social contexts (Матеева & Димитров, 2012б;2012в; 
Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b; 2013). Processes such as social identity (Tajfel & Turner, 
1979) and social justice (Tyler & Blader, 2000) are fundamental to psychosocial functioning of 
humans and thus to both intergroup relations and intragroup dynamics in organizations and society.  

This article contends that understanding the reciprocal relationship between intragroup dynamics 
and intergroup relations, as containing complex transformative factors influencing person’s 
authentic vs. inauthentic psychosocial functioning, offers valuable new insights into both topics and 
suggests new, productive avenues for psychological research, theory and practice development 
using the multicomponent concept of authenticity. Admittedly, this work draws on existing major 
social-psychological theories (e.g., Self-Categorization Theory, Social Dominance Theory) and 
selectively on empirical research evidence supporting this perspective. The purpose of this article is 
also to serve as a reminder of the untapped potential, practically and theoretically, of integrating 
intragroup dynamics and intergroup relations perspectives in understanding how 
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authenticity/inauthenticity of individual’s intrapersonal experiences, behavior and communication 
with others is shaped in group, organizational, and social settings. The article builds upon previous 
research to illustrate how the fusion of intragroup and intergroup dynamics offers unique 
contributions to the study of authentic psychosocial functioning of the individuals and identifies 
new scholarly and professional practice directions. The article next briefly reviews key findings 
from dominant conceptual frameworks in the field of intergroup relations in organizations and 
society: social cognition, social identity, and functional relations. It then discusses the 
complementary role of intergroup and intragroup dynamics, reviewing how intergroup relations in 
organizations and society can affect small group dynamics, and then discussing how intragroup 
dynamics can shape both individual’s psychosocial functioning and intergroup relations in his/her 
organizational and social settings. The final section of the article considers the implications, 
theoretical and practical, of the proposed reciprocal relationships between intragroup dynamics and 
intergroup processes as containing key transformative forces influencing person’s authenticity or 
self-alenation in organizational and social contexts.  

Social cognition, social identity, and functional relations between groups. Social cognition, 
specifically in terms of thinking of oneself and of others as members of groups (social 
categorization) rather than as distinct individuals, is a major determinant of intergroup tensions and 
potentially conflict between groups. Categorization is an universal facet of human experience in 
group, organizational and social settings and is essential for efficient and authentic psychosocial 
functioning. However, categorization often compromises both accuracy and authenticity for ease, 
affective comfort or speed of processing and analysis (Fiske & Taylor, 2007). When people or 
objects are categorized into groups, differences between people belonging to different groups are 
accentuated while differences between members of the same group are minimized (Tajfel, 1969). 
Furthermore, these similarities and differences are often viewed as inherent to the nature of the 
groups (Yzerbyt & Demoulin, 2010) and generalize to additional dimensions (e.g., character traits 
or personality dispositions like neuroticism or authenticity, for instance) beyond those facets that 
originally differentiated the categories (Allport, 1954). In terms of social categorization, recognition 
of one’s membership in some groups (ingroups) but not others (outgroups) arouses, often 
spontaneously, fundamental psychological biases and distorts person’s authentic functioning (e.g., 
authentic emotional experience, self-expression, private and public behavior, interpersonal 
perceptions and relationships). Cognitively and emotionally, people start to process information 
about ingroup members more selectively and deeply than about outgroup members (Van Bavel, 
Packer, & Cunningham, 2008), and individuals seem to have better memory for information about 
ways ingroup members are similar and outgroup members are dissimilar to them (Wilder, 1981). 
Emotionally, people are biased to feel more positively about ingroup than outgroup members (Otten 
& Moskowitz, 2000). They are pushed to perceive outgroup members as less human and authentic 
than ingroup members (Leyens et al., 2003) and start claining that they value their lives less (Pratto 
& Glasford, 2008). Individuals are also seeming more generous and forgiving in their attributions 
about the behaviors of ingroup members relative to outgroup members (Hewstone, 1990). The 
processes involved in the social categorization of people into ingroups (“we”) and 
outgroups(“they”) are sufficiently basic that such self-serving biases and defensive distortions are 
also prevalent among nonhuman primates, such as capuchin and rhesus monkeys (de Waal, 
Leimgruber, & Greenberg, 2008; Mahajan et al., 2011). In addition, according to the original 
formulation of Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979), people’s feelings of self-esteem are 
closely tied to their group life – induced social identities. Because social identity is commonly 
enhanced by emphasizing the “positive distinctiveness” of one’s group (Tajfel & Turner, 1979; 
Abrams & Hogg, 2010), people typically value defining characteristics of their group more than the 
distinguishing features of other groups. To maintain the positive distinctiveness of their group, 
people engage in inauthentic and sef-alienating ingroup favouritism and inauthentic outgroup 
derogations, and they are inclined to compete with and discriminate against other groups to gain or 
maintain advantage for their ingroup. A large literature using the minimal group paradigm, in which 
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people are classified into subgroups on the basis of dimensions that have little meaning in everyday 
life (e.g., preferences of artists) demonstrates how the processes shape inauthentic attitudes and 
actions towards others, even in the absence of interaction with ingroup or outgroup members. These 
and related findings have expanded Social Identity Theory beyond its original focus on self-esteem 
to make a more general framework about intragroup dynamics and intergroup processes as 
determinants of authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of individuals in organizations 
and society (Abrams & Hogg, 2010). Self-Categorization Theory (Turner et al., 1987) was derived 
from Social Identity Theory, which places strong emphasis on motivational dynamics, to consider 
more fully the cognitive-affective processes of social categorization (Abrams & Hogg, 2010). Self-
categorization leads to the representation of the self and others in group-prototypic more orless 
inauthentic for the individual group members ways – the “cognitive-affective representation of 
features that describe and prescribe attributes of the group” (Hogg & Terry, 2000, p. 123). Group 
prototypes capture similarities among ingroup members and accentuate selectivel, in a biased way, 
differences between the ingroup and specific outgroups. One fundamental premise of Self-
Categorization Theory is that the ways people categorize themselves and others are highly context-
dependent and quite often lead to inauthentic experiences and behaviors of group members. For 
instance, ingroup prototypes can change as a function of the outgroup involved in the social 
comparison in ways that distinguish the ingroup from the outgroup independently from the 
authentic perceptions of individuals in these groups. It happens a lot in organizational and social 
settings. The nature of the inauthentic group prototype that is activated in some organizations and 
communities then affects the salience of inauthentic ingroup standards, shaping intragroup 
dynamics of interpersonal relations, such as conformity, perceptions of deviance, and false 
leadership, and establishes inauthentic, self-alienating intergroup orientations in organizations and 
society, such as stereotyping, prejudice, and discrimination. This theory thus offers an integrative 
perspective on intergroup and intragroup processes as determinants of inauthentic, self-alienating 
and depersonalizing experiences, attitudes, behaviors and interactions of the individual as a loyal 
member of an organizational or societal system. Whereas social categorization and social identity 
form the psychological foundation for intergroup bias, particularly ingroup favouritism (Brewer, 
2000), the functional nature of the social relationship between groups represents a catalyst for 
outgroup derogation and overt intergroup conflicts which contribute together for individual’s 
socially-imposed inauthentic feelings and conformist behaviors. Sherif’s Robber’s Cave study 
(Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961) represents the classic illustration of the importance 
of functional relations between groups for both group dynamics and personal authenticity or 
inauthenticity. In this study, 12-year-old boys attending summer camp were randomly assigned to 
two groups. These groups engaged in a series of competitive athletic activities, with the winning 
group receiving prizes, that generated overt intergroup conflict, including name-calling and 
fistfights between boys who used to be close friends before the experiment. Since then, social 
psychology has devoted considerable attention to the influence of competition and intergroup threat 
in organizational and social settings emanating from another group on intergroup relations 
(Realistic Group Conflict Theory; LeVine & Campbell, 1972). Integrated Threat Theory (Stephan 
& Stephan, 2000) distinguishes different types of threat: realistic threat and symbolic threat. 
Realistic threat represents any threat to the welfare of one’s ingroup from some outgroup, such as 
physical, material or emotional well-being and political or economic power; symbolic threats 
encompass any threat to the worldview or mentality of one’s ingroup, such as perceived group 
differences in values, beliefs, morals, and standards. Realistic and symbolic threat both contribute 
directly and independently to intergroup bias and induce inauthenticity in smaller groups and their 
individual members’ psychosocial functioning (Riek, Mania, & Gaertner, 2006). As further 
evidence of the importance of functional relations between groups for the understanding of 
authentic vs. inauthentic individual functioning, Sherif et al. (1961) also demonstrated that whereas 
intergroup competition in organizational and social settings increases conflict, intergroup 
cooperation can reduce conflict and improve intergroup relations. In particular, introducing 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
205 

superordinate goals, outcomes that are mutually desired but require intergroup cooperation to 
achieve, was the most effective way in organizations and communities not only for ameliorating 
conflict but also for establishing stable positive relations and friendships across group lines in these 
organizations and communities. There is currently a substantial literature documenting how 
promoting intergroup cooperation in organizations and social communities, such as through 
introducing cooperative learning exercises, corporate retreats, intercultural fests, diversity training, 
and psychosocial rehabilitation programs (Cooper & Slavin, 2004; Aronson, 2004), reduces 
intergroup bias and affects in a positive way the intragroup dynamics in all groups and more 
authentic personal experiences and behaviors of their individual members. While social cognition, 
social identity, and functional relations between groups remain active and productive areas of 
research on intergroup relations, what remains relatively understudied is the influence of intragroup 
dynamics – such as the dynamics of group formation processes – on intergroup relations in 
organizations and society. Indeed, an often overlooked aspect of the Sherif et al. (1961) study was 
that there was an initial stage exclusively devoted to subgroup development. Sherif et al. explicitly 
discussed this phase as important because it permitted the formation of separate subgroup identities, 
for leaders and group values to emerge, and conformity pressures within the subgroups to operate as 
factors affecting the individual’s authentic experiences and functioning in the both small and large 
group settings of the experiment. However, the researchers did not directly test (or even discuss) the 
very likely possibility that the inauthentic intergroup processes they observed might have been 
dependent on the existence and nature of prior crystallized inauthentic identities and established 
relationships within the smaller subgroups. They also did not consider theoretically how their 
intergroup interventions could change the dynamics among the members within each subgroup.  

Intergroup relations and intragroup dynamics as factors for individual’s authentic vs. 
inauthentic functioning. Perhaps because of the emphasis in Sherif et al.’s (1961) account, the 
Robbers’ Cave study is typically portrayed exclusively as research on intergroup relations. 
However, it also illustrated how intergroup relations can influence intragroup dynamics and 
intrapersonal orientations of participants. As Sherif et al. (1961) observed in the extensive use of 
group names (Eagles and Rattlers) to refer to others while the groups were in competition, 
external threat increases people’s sense of inauthentic social identity and its distinctive qualities 
and symbols (Branscombe, Ellemers, Spears, & Doosje, 1999). The increased (and somewhat 
inauthentic) national identification in the United States after the terrorist attacks of 9/11 was, for 
example, visibly evident: 25% of Americans were flying US flags prior to 9/11, but 65% were 
flying the flag shortly after the terrorist attacks (Morin & Deane, 2002). One reason is that people 
rely on an inauthentically enhanced sense of shared social identity to reduce in an ego-defensive 
manner their authentic personal feelings of uncertainty and fear (Hogg, 2010), which are aroused 
by perceived threat. Another reason is that enhanced to inauthentically high levels social identity 
resulting from real or potential threat in organizations and society has direct instrumental value 
for defending individual’s psyche against anxiety and other unpleasant feelings. Feelings of 
common connection in the face of commonly perceived or imagined real or symbolic threat 
promotes more prosocial behavior, cooperation, social support and conformity among those 
experiencing the threat (Dovidio & Morris, 1975) and increases individual efforts on behalf of the 
group, and thus enhances group productivity beyond the authentic levels of individual’s initial 
commitment and self-interest (Worchel, Rothgerber, Day, Hart, & Butemeyer, 1998). External 
threats can also facilitate greater but inauthentic inclusiveness among subgroups within a society 
or organization that may originally have been seen as less prototypical of the group, organization 
or society. Davies, Steele, and Markus (2008), for instance, found that priming US participants 
with the 9/11 terrorist attacks increased their extra-endorsement of multicultural inclusion of 
racial and ethnic groups already associated with an American national identity but increased 
inauthentically the emphasis on assimilationist policies for “foreign” groups. Feelings of shared 
threat of terrorism also increased white Americans’ positive attitudes towards black Americans 
and sensitivity and moral outrage expressed at discrimination of black Americans within US 
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society (Dovidio et al., 2004). As the distinct responses to American and foreign groups in the 
Davies et al. (2008) study suggest, experience of threat does not universally increase acceptance 
of others within a society or a group. Because of the greater efficiency and coordination required 
within a group to defend against outside threat, there is increased emphasis on inauthentic 
conformity and lower tolerance for ambiguity under these conditions. Terror Management Theory 
(Greenberg, Landau, Kosloff, & Solomon, 2009) posits that inauthentically high adherence to 
group, organizational, and social values reduces the terror humans experience in response to 
mortality salience by enhancing individuals’ feelings of security and self-esteem and, in turn, 
providing meaning and organization to person’s life in their contexts. Arousing mortality 
concerns (e.g., by having people write about death compared to dental pain) reduces 
inauthentically the tolerance of deviance from group norms by individuals or subgroups within 
the organizations and society. Perhaps relatedly, endorsement of authoritarian values, such as 
power, toughness, and support for traditional values, increases within a society during times of 
external threat. In the United States, for example, comic book characters portraying 
inauthentically greater strength and stronger endorsement of American values were more popular 
during historical periods in which people felt that their economic well-being and way of life were 
more threatened than during periods of prosperity and social stability (Sales, 1973; Doty, 
Peterson, & Winter, 1991). After the terrorist attacks of 9/11, many Americans and Canadians 
became more suspicious of foreigners, and opposition to immigration, regardless of where 
immigrants came from, increased dramatically (Esses, Dovidio, & Hodson, 2002). During this 
period, Americans became more hawkish in their attitudes towards international affairs and more 
strongly supported restrictions to civil liberties (e.g., the Patriot Act), which made them feel more 
secure. Moreover, the increased support for these policies associated with the war on terror 
occurred more strongly for people who were authentically low in authoritarianism measures 
(Hetherington & Suhay, 2011); under threat, their attitudes aligned inauthentically with those high 
in authoritarianism, who already held these positions. Self-Categorization Theory further 
illuminates the interrelationship between intergroup and intragroup dynamics in determining 
authentic vs. inauthentic (self-alienating) functioning of individuals. From this perspective, 
greater external threat (real or symbolic) increases the nature and salience of the group prototype 
and the importance of individual’s conformity to it. Deviance from it is punished by the group, 
and ingroup members who negatively deviate from that prototype, trying to remain authentic 
(“true to their one’s self”), may be responded to even more negatively than outgroup members 
who behave similarly (“the black sheep effect”; Marques & Paez, 1994). In general, groups 
function ideally to provide security, materially and psychologically, by maintaining or inducing 
inauthentic, depersonalizing modes of individual experiences and behavior. However, they exist 
in a social space inhabited by other groups. Relations with other groups affect the meaning and 
importance of imposed group identity and the ways people interact within groups. Thus, 
intergroup relations significantly determine the dynamics within groups which, in turn, affects 
group members’ individual authenticity a lot. And, of course, there is also the reciprocal influence 
of intragroup dynamics on intergroup relations in organizations and society.  

Intragroup dynamics and biased intergroup relations. Based on previous research we must 
acknowledge the profound effect of activating an inauthentic social identity instead of supporting 
the expression of authentic personal identity on the ways people think about, feel about, and act 
towards themselves and others in groups, organizations and society (Tajfel & Turner, 1979). What 
needs to be emphasized, however, is that the nature of intragroup dynamics – the ways people 
interact with one another and the emergent values, norms, and structure of a group – further 
influences both group members’ individual psychosocial functioning and intergroup relations in 
organizations and society in large. First, we have to consider the fundamental difference in the ways 
individuals and groups orient to each other and the processes that underlie this difference. Second, 
drawing on cross-cultural comparisons, it is important to discuss the influence of within-group 
structure on intergroup attitudes in organizational and social settings. Third, given the universal role 
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differentiation and hierarchical structure among subgroups within larger groups (e.g., societies), we 
have to examine the relations between intragroup psychodynamics of perceptions and intergroup 
relations as factors affecting individual’s authentic psychosocial functioning.  

Exchanges between individuals and groups. Whether people interact with others in the context of 
interindividual or intergroup exchanges has a profound influence on their orientations toward more 
authentic or more inauthentic feelings, thoughts, attitudes, behaviors and relations with others. 
People are less cooperative and more competitive when they act as members of a group than when 
they act as individuals (Wildschut & Insko, 2007). Groups are greedier and less trustworthy than 
individuals (Insko et al., 2001). As a consequence, relations between groups tend to be more 
competitive and less cooperative than those between their individual members. Insko, Schopler, and 
their colleagues described this consistent difference as the “interindividual-intergroup discontinuity 
effect”, which explains clearly how both group dynamics and intergroup relations in organizations 
and society may affect individual’s authentic psychosocial functioning (Insko et al., 2001). This 
effect involves more than activating an inauthentic social identity rather than allowing room for 
expressing authentic personal identities of group members. It occurs because of the ways in which 
group members interact with one another. One explanation for the discontinuity effect on 
authenticity of person’s experiences, behaviors and interactions posits that groups are motivated by 
real or imagined fear of the outgroup. Specifically, competition is likely to be greater in intergroup 
than in interindividual contexts of organizations and society because of fear that outgroups are more 
untrustworthy than individuals in them (Insko et al., 2001). Insko et al. argue, however, that a 
longer term approach can increase trust, and increasing trust in groups, organizations and society 
would generally reduce competition getting closer to its self-congruent levels. In support of this 
reasoning, when groups expected to interact multiple times in a prisoner’s dilemma game, they 
expressed greater trust of the outgroup and made fewer competitive choices than when they 
expected to interact only once (Insko et al., 2001). Another explanation for the interindividual-
intergroup discontinuity effect, which has also received empirical support, focuses on greed as a 
motivator of competition between groups. Because greed is non-normative, greedy decision-making 
would be expected to occur more strongly when there is social support within the ingroup for such 
decisions (Schopler & Insko, 1992). Indeed, statements reflecting greed were more common in 
discussions about social dilemmas between groups than between individuals and were associated 
with lower levels of authentic cooperation between groups than between individuals (Schopler et 
al., 1995). In addition, encouragement by a confederate to exploit the other group produces greater 
competitiveness (Schopler & Insko, 1992), whereas statements by a confederate advocating 
cooperation and articulating the long-term disadvantages of competition elicit greater 
cooperativeness compared to control conditions (Schopler et al., 1994). Procedural interdependence, 
which refers to the process by which members within a group achieve consensus (Wildschut, Pinter, 
Vevea, Insko, & Schopler, 2003), is also a critical determinant of cooperative intergroup behaviour. 
Wildschut and colleagues hypothesized that procedural interdependence would exacerbate the effect 
of greed on competitive behaviour, because any inauthentic group decision or group choice cannot 
be attributed to any single member of the group. Group discussions can also activate normative 
pressure to act rather inautentically in favour of one’s own group, as dictated by the ingroup-
favouring norm (e.g., Wildschut, Insko, & Gaertner, 2002). Furthermore, anticipating an interaction 
with an outgroup activates fear and distrust of that outgroup (Wildschut, Insko, & Pinter, 2004). In a 
review of the literature, Wildschut et al. (2003) concluded that when group members had to achieve 
consensus, as opposed to making self-congruent, authentic individual decisions, they were more 
competitive although feeling consciously or unconsciously more inauthentic and alinated. While the 
substantial body of work firmly established the interindividual-intergroup discontinuity 
phenomenon and identified moderating factors and underlying processes of influencing individual’s 
authentic functioning, the particular goals and needs that members of groups experience at different 
stages of within-group development may also have strong affects on their individual psychosocial 
functioning and intergroup orientations.  
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Group structure, styles of interaction and culture. Structure is a defining element of any group 
(e.g., as compared to the simultaneous presence of individuals), and there are a number of forces 
that tend to maintain and reinforce this structure. Studies of animal societies (Wittemyer & Getz, 
2007) as well as of human groups (Worchel & Shakelford, 1991) demonstrate the critical value of 
differentiated roles to effective group functioning. Groups with members who have well-defined, 
accepted, and complementary roles are better able to manage scarce resources (Harris, 2006), 
more effective in routine activities (Peterson, Mitchell, Thompson, & Burr, 2000), and better able 
to respond to unexpected situations (Firestone, Lichtman, & Colamosca, 1975). All group 
members thus potentially benefit from these coordinated efforts and as a results their individual 
experiences, behaviors, and interactions are perceived as authentic self-expression in group, 
organizational, and social settings. Effective group structures that facilitate group performance 
and success, which brings associated rewards and resources to the group, also tend to be quite 
stable. Understanding differences in how relations are structured within a group, organization, or 
society culture may thus inform cross-cultural differences in intergroup relations. Yet, studies of 
cross-cultural differences in intergroup bias are surprisingly rare. In one study, Shin, Dovidio, and 
Napier (2013) proposed that the individual- vs. group-orientation dimension of culture may be 
particularly relevant to intergroup orientations. In individual-oriented group, organizational and 
social cultures, individual rights, individualism, self-determination, authenticity, and the pursuit 
of self-interest are emphasized (Markus, Mullally, & Kitayama, 1997). Group-oriented group, 
organizational, and social cultures stress interdependence between the self and ingroups, roles, 
positions, and hierarchical relations within a group, group decisions, collectivism, and group 
norms (Triandis, 1994). Because individual-oriented, some cultures promote personal 
responsibilities, authentic choice and self-expression, personal preference, initiative, and 
distinctive efforts, uniqueness and self-authenticity are important cultural norms or values in these 
group, organizational and social (even national) cultures. In contrast, group-oriented, group, 
organizational and societal cultures emphasize roles, positions, and duties within hierarchical 
relations and interdependence among collectivistic in-group members (Gardner & Seeley, 2001; 
Markus & Kitayama, 1991); therefore behavioural conformity, self-alienation and inauthenticity 
in service of the group interest and priorities are important cultural norms or even values in these 
group, organizational and social cultures. These different cultural norms and values, uniqueness 
and authenticity, on one hand, behavioural and relational conformity and inauthenticity, on the 
other hand, likely lead to cultural differences in patterns of intergroup bias towards groups who 
violate the cultural norms and values and subgroups whose characteristics (for instance, racial, 
ethnic, educational, gender, psychological, etc.) define them as outside the core cultural 
membership. Goffman (1963), in his classic work defined these as stigmas relating to “blemishes 
of character” and “tribal” outgroups. Shin et al. (2013), drawing on data from the World Values 
Survey compared the intergroup bias among respondents from four different countries with 
group-oriented, collectivistic cultures (China, South Korea, Taiwan, and Vietnam) versus that of 
respondents from nine different individual-oriented, individualistic cultures (Canada, Finland, 
Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United 
States). Participants from group-oriented cultures demonstrated higher levels of inauthentic biases 
towards a range of outgroups than did respondents from individual-oriented cultures, and these 
effects were mediated by less support for uniqueness and authenticity within the culture. 
Moreover, the greater intergroup bias displayed by members of group-oriented cultures than 
individual-oriented cultures was somewhat stronger towards individuals and subgroups that 
violated within-group standards of behavior (i.e., heavy drinkers, homosexuals, outgoing 
dissidents and social critics) than towards others representing different racial or ethnic 
backgrounds (i.e., people of a different race, immigrants). Thus, the ways different cultures 
structure relations and interactions within the groups, organizations and society have direct 
implications for the ways their members orient themselves towards members of other groups.  



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
209 

Subgroup differentiation and hierarchy. Differentiation of roles, interactions and positions within 
groups is almost inevitably associated with role and hierarchical structure of the group as a whole. 
Moreover, hierarchy and role differentiation within groups are not simply a status-ordering of 
individuals; it often involves stable or dynamic coalitions of group members (“pairing” subgroups) 
and represents emotional and power differentials among these subgroups. Far-reaching cross-
cultural evidence demonstrates that such emotional, role and power disparities between subgroups 
are characteristic of human groups, organizations and societies, regardless of their era, culture, or 
form of government (Sidanius & Pratto, 1999). Because within-group hierarchies, interpersonal 
attraction-based “pairs” and group roles differentiations, almost by definition, benefit some 
individuals and subgroups more than others, those higher and lower in status tend to have different 
orientations with regard to the structure of the relations and interactions within the group. 
Intragroup relations within groups large enough to have subgroups thus inevitably and inherently 
involve intergroup dynamics inducing inauthentcity. Members of the different subgroups will tend 
to have different inauthentic feelings, needs, motivations and communication styles depending on 
their position in the group structure. Members of subgroups higher in their status in the group 
structure (e.g. managers in organizations, powerful politicians and statesmen, celebrities, or 
members of high status ethnic minority or majority groups in society) tend to be extra-motivated to 
support and efend the status quo even if it requires them to feel, act and communicate in very 
inauthentic for them personally ways. Those lower in their status in group structure (i.e., low-paid 
and unqualified workers in organizations, disempowered communities and ethnic minorities with 
disadvantaged status in society) are typically additionally motivated for change in the social 
structure of their groups, organizations and society, even if it requires them to feel, act and 
communicate in somewhat inauthentic, “too revolutionary” for them personally, ways. Therefore, 
the interplay between these two opposing forces, preservation versus change of the status quo, will 
be evident in most differentiated and hierarchical social systems (groups, organizations and 
societies) and will elicit lots of inauthentic feelings, behaviors, and relationships in members of both 
subgroups. One way that groups, organizations, and societies maintain their hierarchical and/or 
differentiated structures of social roles and relations is by developing group, organizational or social 
ideologies, myths, beliefs or theories and mentalities (e.g., beliefs about meritocracy among 
qualified professionals, or racial supremacy for racists and fascists) that justify status and roles 
differences within the group, organization or society. According to System Justification Theory 
(Jost & Hunyady, 2002), people not only are ready to hold favourable and self- and ingroup-
enhancing inauthentic perceptions and attitudes about themselves and their own groups, but they 
also want to hold such inauthentic perceptions, views and attitudes about the overarching social 
order (system justification). To do so, members of groups lower and higher in status often both 
adopt inauthentic system-justifying, more or less “false” ideologies and consciousness that 
rationalize, and thus reinforce and perpetuate, the role and power structure and corresponding 
disparities in groups, organizations, and society. For example, southern Italians, who have been 
traditionally poorer and viewed less favourably than northern Italians, frequently endorse negative 
stereotypes of their own group (Jost, Burgess, & Mosso, 2001). The same could be expected for 
Bulgarian and Romanian citizens from Roma ethnic origin, or Bulgarian immigrants in the USA. 
Moreover, the more dependent individual group members feel on their group, organization, 
community and society for their social and material welfare and psychological well-being, the more 
motivated they are to view and accept in an inauthentic way the statuses of different subgroups 
within the group, organization, community and society as legitimate and just and to see the way 
group, organization, community and society are as the way they should be (Kay et al., 2009). Social 
Dominance Theory (Sidanius & Pratto, 1999) further describes basic motivational process and 
points to the role of group, organizational and social inauthentic self-serving and system-justifying 
ideologies and mentality in the formation and maintenance of group, organizational and social 
structure. When social differentiations and hierarchies exist within a group, organization, and 
society, dominant subgroups are motivated to protect their advantaged status and systematically 
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resist the social claims and movements of subgroups with disadvantaged status. Thus, within a 
larger group, organization, community or society there is frequently a tension between the authentic 
orientations of individuals who are members of lower status subgroups (disadvantaged/minority 
subgroups) and those of higher status subgroups (advantaged/majority subgroups). This intragroup 
dynamics of human relations represents a form of intergroup relations inducing inauthenticity. 
Interpersonal and intergroup orientations often reflect complex, often mixed motives (e.g., 
involving self-interest and moral and justice-based concerns; Tyler, 2005), and it is possible that 
under some circumstances members of advantaged and disadvantaged groups may share the same 
inauthentic perceptions and motivations in support of the system structure of their common group, 
organization and society (Jost et al., 2001; Sidanius & Pratto, 1999). However, research often 
identifies systematic differences between subgroups that reflect group-based goals and inauthentic 
orientations towards the status quo. Thus, members of advantaged subgroups in groups, 
organizations and society are more tolerant and supportive of group-based structure than are 
members of disadvantaged groups, and are more likely to endorse self-serving ideologies and hold 
“false” mentality that legitimize group-based inauthenticity. In contrast, disadvantaged subgroup 
members display greater support for ideologies and mentality that de-legitimize existing system 
structure (e.g., endorsement of human rights, humanitarianism in an exploitative or tyrannical social 
system) and have a greater self-congruent desire for egalitarian changes in the relationship between 
the subgroups (Saguy, Dovidio, & Pratto, 2008). The status of subgroups within a larger group, 
organization, community or society not only defines the roles and relations of their members, but 
also shapes members’ authenticity in experiencing and expressing their psychological needs, 
feelings, values, attitudes and personal identity. According to the Needs-Based Model of 
Reconciliation (Shnabel, Nadler, Canetti-Nisim, & Ullrich, 2008), members of disadvantaged 
subgroups typically experience feelings of powerlessness, lack of control, and loss of their honour, 
which pose a real or symbolic threat to their authentic personal identity as being capable, socially 
valuable and autonomous personalities. In contrast, when confronted with the facts about the social 
structure and their privileged position in it, members of advantaged subgroups are likely to suffer 
from a threat to their authentic personal identity as being acceptable, competent and moral. 
Therefore, whereas disadvantaged subgroup members are likely to experience an enhanced and 
often inauthentic feeling and need to increase their sense of power, advantaged subgroup members 
are likely to experience an increased and inauthentic need for acceptance, compliance and 
admiration. Bergsieker, Shelton, and Richeson (2010) have identified similar responses from white 
and black Americans in their interactions: blacks (the disadvantaged subgroup) had the inauthentic 
goal of being respected, but whites (the advantaged subgroup) had the inauthentic goal of being 
liked. The different feelings, needs and goals of members of high-and low-status subgroups produce 
different strategies in the nature of their inauthentic, articial social discourses. When interacting 
with members of subgroups lower in the within-group structure, members of higher status 
subgroups tend inauthentically to avoid discussing certain topics that might threaten the legitimacy 
and stability of their advantaged position. Indeed, members of advantaged subgroups may 
unconsciously or strategically choose to promote inauthentic messages that obscure and draw 
attention away from group-based role and status differences and power (Jackman, 1994; Ruscher, 
2001). Saguy et al. (2008) found that, when given a choice of topics to discuss, members of lower 
status subgroups preferred to talk about topics related to group differences, whereas members of 
higher status subgroups displayed greater desire to talk about topics addressing commonalities 
between the subgroups. In actual interaction between high-and low-status subgroup members, 
discussions typically gravitate in an clearly inauthentic, self-alienated way to commonality. Part of 
the reason is that discussing common ground relieves intrapersonal anxiety and relational tension 
between interacts in the immediate context, but another reason is because emphasizing common 
group membership potentially satisfies the ego-defensive needs for anxiety reduction of members of 
both groups. Drawing attention to commonalities blurs the authentic and anxiety-evoking 
boundaries between the subgroups and thus satisfies the high-status subgroup’s need for moral 
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acceptance by the low-status subgroup, which feels more respected. Emphasizing shared “false” 
group, organizational or social identity, rather than providing space for the expression of authentic 
subgroup or personal identities, enhances (inauthentic) feelings of shared status and power among 
members of low-status subgroups. That’s why it is important to see how emphasizing shared 
superordinate and at the same time inauthentic social identity in groups, organizations, and society 
is used to enhance “false” but necessary for system justification and anxiety-reduction harmony 
among subgroups but can also can affect negatively both individual’s authentic functioning 
including his/her relations towards other groups in the larger social system.  

Common social identity, intragroup dynamics, and intergroup bias. Focusing on common group 
connections between members of different subgroups within a larger group, organization, society, or 
culture facilitates harmony between the subgroups and can promote cooperation to achieve the larger 
goals of the collective. It would be perfect when common social identity is really an authentic 
expression of personal self-identities of all group members. In fact, it is not the case in most groups, 
organizations and societies. The Common Ingroup Identity Model (Gaertner & Dovidio, 2000, 2012), 
draws on the theoretical foundations of Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979) and Self-
Categorization Theory (Turner et al., 1987). This strategy emphasizes the process of recategorization, 
whereby members of different subgroups are induced to conceive of themselves as a single, more 
inclusive superordinate “unreal” group rather than as two completely separate “real” subgroups. A 
common ingroup social identity can be achieved by increasing the salience of existing common 
superordinate social memberships (e.g., school attended, employing company, same nation) or by 
introducing other psychosocial factors (e.g., common goals or fate) shred by the different subgroups. 
When people conceive of others as ingroup members with common (more or less different from their 
personal and ingroup identities) social identity, the processes that produce cognitive, affective, and 
evaluative benefits for ingroup members become additionally extended to those who were previously 
viewed as members of a different subgroup (Dovidio & Gaertner, 2010). Considerable empirical 
support has been obtained for the Common Ingroup Identity Model (Gaertner & Dovidio, 2012). 
Inducing members of different subgroups in larger groups, organizations and society to see 
themselves within a common ingroup identity (more or less inauthentic compared to their original 
personal and real subgroup identities) promotes more positive attitudes towards members of other 
subgroups and helpfulness towards them, reduces anxiety evoked by perceiving and negotiating 
differences, and increases public rather than private self-awareness. These effects have been observed 
in studies including students attending a multi-ethnic high school, banking executives who had 
experienced a corporate merger, and college students from blended families whose households are 
composed of two formerly separate families trying to unite into one. Other field research 
demonstrates that more salient common identity relates to more favourable intergroup attitudes for 
members of majority (Smith & Tyler, 1996) and minority racial and ethnic groups (Pfeifer et al., 
2007) and across national groups (Klandermans, Sabucedo, & Rodriguez, 2004). Experimental 
evidence that a common ingroup identity improves intergroup attitudes comes from research 
employing both ad hoc and enduring groups, including children (Houlette et al., 2004) as well as 
adults, and conducted in the United States and other countries, such as Portugal (Guerra et al., 2010), 
Spain (Gomez, Dovidio, Huici, Gaertner, & Cuadrado, 2008), Germany (Kessler & Gomez, 
Mummendey, 2001), and Poland (Bilewicz, 2007). Group membership fundamentally shapes feelings 
of trust and perceptions of others’ trustworthiness: ingroup strangers are perceived as more 
trustworthy than outgroup strangers (Foddy, Platow, & Yamagishi, 2009). Moreover, people may be 
even more influenced by the feelings, ideas and behaviors of others who formerly were associated 
with another subgroup but have become accepted as a “newcomer” sharing superordinate identity 
with the ingroup (Kane, Argote, & Levine, 2005). Emphasizing a common group identity also 
facilitates more cooperative and socially responsible behaviour in paradigms assessing various forms 
of cooperation, such as a commons dilemma (Kramer & Brewer, 1984; Wit & Kerr, 2002; De Cremer 
& van Vugt, 1998). Large-scale cooperation between subgroups in the group, organization and society 
such as between people from different work teams, companies, ethic and religious communities and 
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nations, is particularly challenging to achieve because people tend not to develop trusting 
relationships with large aggregates of anonymous individuals, and they do not exhibit authentically 
substantial empathy for them (Cameron & Payne, 2011), which can increase the tendency to be 
authentically non-cooperative to them. As a consequence, large-scale intergroup relations tend to be 
highly biased in favour of ingroups based, for example, on ethnicity, nationality, or religion (Choi & 
Bowles, 2007). Nevertheless, Buchan et al. (2011) found that a strong although quite inauthentic 
sense of common, global social identity was a critical predictor of cooperation cross-nationally even 
when participating individuals maintain their authentic non-cooperative personal attitudes to other 
nations. The degree to which participants from six different countries – Argentina, Iran, Italy, Russia, 
South Africa, and the United States –agreed to identify themselves with “the world as a whole” 
predicted the extent to which they would contribute to a global public good (a “world” account) 
relative to their local national or personal accounts. Furthermore, this effect of group identification 
occurred beyond the effects of perceptions of how much other participants, based on their authentic 
personal attitudes would also contribute to the world account. Thus, common group identity can 
overcome the parochial authentic self-interests that typically characterize the relations between 
individuals, groups, organizations, and even nations. It should be noted, though, that successful 
induction of a common (more or less inauthentic) group identity among members of different 
subgroups within larger groups, organizations and society does not necessarily eliminate social biases 
entirely; instead it may mainly redirect them towards other subgroups. That is, creating more 
intragroup harmony inducing inauthentic, “uniting” social identity may promote intergroup bias. 
When recategorization occurs and a superordinate ingroup identity is established, other outgroups 
subgroups at the same level of inclusiveness are likely to be recognized as relevant comparison 
subgroups. Because of the need to establish, maintain, or enhance the positive distinctiveness of the 
superordinate identity, biases towards these subgroups are likely to be aroused. For example, 
consistent with the Common Ingroup Identity Model, east Germans who recategorized west Germans 
and east Germans within the superordinate national identity of “Germans”, relative to those who 
continued to use their authentic east-west German categorization schemes, displayed reduced bias 
towards east Germans. However, they also became more biased over time towards members of other 
countries (Kessler & Mummendey, 2001). Thus, “recategorization is a 2-edged process: although it 
reduces conflict at the subgroup level, it may initiate conflict at the common ingroup level” (Kessler 
& Mummendey, 2001, p. 1099). In general, intergroup cooperation is essential for the effective 
functioning of larger groups, organizations and societies, which are composed of multiple subgroups. 
As work on the interindividual-intergroup discontinuity effect reveals, however, authentic cooperation 
between groups is difficult to achieve. Inducing people to recategorize others within a common, more 
or less inauthentic, but superordinate ingroup identity, harnesses the forces of ingroup favouritism and 
authentic personal identity self-expression, and promotes “induced” cooperation with others formerly 
perceived primarily as outgroup members with very different authentic self-identity. However, 
creating a more or less inauthentic sense of commonly shared group identity may arouse intensive 
social comparisons with other groups and thus activate new forms of intergroup biases.  

CONCLUSIONS  
Considering the role of intragroup dynamics offers additional insights in the intergroup relations that 
complement the invaluable perspectives of social cognition, social identity, and self-categorization as 
part of authenticity psychodynamics of individual’s psychosocial functioning. How people interact 
with members of their own group, as individuals or as subgroups, critically determines the experience 
and expression of their authentic feelings, thoughts, needs and goals, and likely their orientations 
towards other people and groups. How people think and feel about other groups and perceive 
intergroup relations can shape intragroup dynamics involving group identity, feeling of 
belongingness, and leadership choice, and dynamics of interactions of group members. Our study was 
intended to draw attention to the relationships between intergroup processes and intragroup dynamics 
as factors influencing authentic vs. inauthentic personal psychosocial functioning and to stimulate 
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greater conceptual and empirical integration of these related but still too-often disconnected fields of 
research. The idea that intergroup and intragroup dynamics are highly relevant to each other is far 
from novel. The new aspect in our reflection on them is the finding that they affect, separately and in 
combination, the authenticity of individual’s psychosocial functioning. For instance, although specific 
findings (Green, Glaser, & Rich, 1998) and theoretical accounts (Glick, 2005) related to scapegoating 
in groups, organizations and societies have been challenged and debated, there is converging evidence 
that aspects of intragroup dynamics associated with collective frustration shape intergroup 
stereotyping and prejudices, perceived by many individuals in these groups, organizations and 
societies as inauthentic compared to their own authentic personal attitudes, beliefs, and evaluation. 
Tajfel (1981) hypothesized that whereas individual frustrations lead people to blame other individuals 
for their problems shared frustrations among members of a group produce blame directed at other 
groups through “social attribution” processes. One mechanism by which shared frustrations promote 
scapegoating through social attribution processes is the adoption of inauthentic (“false”) group 
ideologies, myths, theories and mentality directed at specific groups – Roma people in central and 
south-eastern Europe, for example. Drawing on work on the Stereotype Content Model (Cuddy, 
Fiske, & Glick, 2008; Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002), Glick (2005) proposed that groups that have 
been previously stereotyped in ways that acknowledge their power and influence and have aroused 
envy are most likely to be the target of the emerging ideologies and theories that justify negative 
social action – e.g. “we are protesting against all politicians, because all they are corrupted”. These 
inauthentic ideologies, self-deceptive myths, theories and mentalities often directly involve attitudes, 
beliefs and behavioral models relating to the dehumanization of the other group (Prunier, 2001) and 
the moral or psychosocial superiority of the ingroup – something observed often in partisan public 
policy debates of Bulgarian political parties, for example. Thus, whereas classic views of 
scapegoating focused on individual frustration and action, more recent conceptualizations suggest the 
reciprocal relationship between intragroup dynamics and intergroup processes in larger groups, 
organizations and societies as determinants of authentic vs. inauthentic personal psychosocial 
functioning. Several theories of general group, organizational and societal organization, functioning, 
and bias, such as System Justification Theory (Jost & Hunyady, 2002) and Social Dominance Theory 
(Sidanius & Pratto, 1999) consider both intergroup processes and intragroup dynamics of authentic 
vs. inauthentic psychosocial functioning of individuals in group, organizational and social settings. 
These theories, in fact, suggest that the boundary between intergroup research and group dynamics 
research may be artificial, unnecessary, and conceptually misleading. Social Dominance Theory, for 
instance, makes foundational assumptions about the universality of differentiation and hierarchy 
between groups as an essential element of organizational and societal functioning. Self-Categorization 
Theory (Abrams & Hogg, 2010; Turner et al., 1987) represent an even broader framework 
encompassing intergroup relations and intragroup dynamics as key determinants of individual’s 
psychosocial functioning – being more or less authentic. It not only builds upon research 
demonstrating the roles of social categorization and social identity in intergroup bias, but also reveals 
how categorizing oneself as a member of a group (e.g. political party member, corporate citizen, or 
just football club fan) activates group prototypes and depersonalized attraction and loyaly to other 
members of the group. Self-Categorization Theory therefore offers novel insights into authentic vs. 
inauthentic phenomena of individual’s psychosocial functioning and adjustment that have typically 
been considered solely within the field of intragroup dynamics, such as the effects of conformity, 
norms, and leadership on individual’s authenticity. Moreover, focusing on the relation between 
intergroup processes and intragroup dynamics in groups, organizations, and societies suggests at least 
three new directions for understanding and improving intergroup relations to enhance more authentic 
psychosocial functioning and adjustment of people.  

First, much of the research on intergroup relations considers the ingroup in a relatively static way. 
Indeed, when minimal group designs are used, this is intentional – the purpose of the minimal group 
paradigm is to strip the situation of functional relations. While researchers commonly focus on the 
absence of functional relations (e.g., cooperative or competitive) between groups, the minimal 
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group paradigm also restricts relations within groups – it is as much a minimal intragroup paradigm 
as it is a minimal intergroup paradigm. Thus, as valuable as the minimal intergroup research has 
been in so many ways, it obscures the role of intragroup dynamics in determining both intergroup 
bias and authentic vs. inauthentic individual psychosocial functioning. Indeed, Gaertner et al. 
(2006) found that even while maintaining the minimal nature on intergroup relations and limiting 
the feasibility of intergroup comparisons, increasing intragroup elements, such as the perceived 
entitativity of the ingroup and attractiveness of the ingroup to its members, was sufficient to 
promote inauthentic ingroup favouritism and as a result inauthentic personal experiences and 
behaviors(Rabbie & Horwitz, 1988). In addition, one of the most robust findings in the group 
dynamics literature involves are the stages of group development that apply to a wide range of 
groups. Building on the classic work on stages of group development by Bennis and Shepard 
(1956), Agazarian and Gantt (2003) developed a comprehensive framework that can be applied to 
groups ranging size, task, and complexity. The first phase involves the development of group 
authority. This phase is generally stressful, involving challenges in communication among 
members, the development of roles and acceptance or resistance to them, and the emergence of 
leadership and authority, which are not equally distributed across members. The second phase 
emphasizes the development of intimacy and trust within the group. The group prototype is securely 
formed, and group identity and membership are highly valued, while individuation and authenticity 
are discouraged. The third phase represents a focus on group interdependence. Members direct the 
energy to interdependence within the group, resisting influences from outside of the group. In this 
stage, the social reality defined by the group is relied on more than “objective” facts and personal 
authenticity. Where a group is in its stage of development can systematically affect the degree and 
nature of intergroup bias and inauthentic personal experiences and behaviors of group members. For 
instance, Agazarian and Gantt (2003) propose that group members communication in the first phase 
of group development, in which they strive to bond with the group and its members, often leads to 
members “externalizing conflicts onto “them”” (p. 241). In the second phase, in which the goal is to 
develop intimacy within the group, group members emphasize similarities to other members of the 
group. In this stage, group members may be particularly likely to make the kinds of intergroup 
social comparisons, described in Social Identity Theory, that create feelings of positive 
distinctiveness and promote bias. When a group is in the third phase, in which interdependence is 
emphasized, group members may feel both empowered and psychosocially and morally superior, 
which can lead to overt discrimination towards other groups and towards subgroups that are viewed 
as deviant and obstacles to efficient group functioning (Haslam & Reicher, 2007). Stages of group 
development (evolution of intragroup processes and relations) likely critically influence how the 
group and its members relate both to other groups (intergroup relations) and to their individual 
members’ authenticity. In addition, intergroup orientations can systematically influence processes 
associated with stages of within-group dynamics and development. For example, intergroup 
circumstances that allow groups in the first, authority stage of development to identify (more or less 
inauthentically) a threatening outgroup can accelerate groups into the intimacy and interdependence 
stages. Of course, it is also possible that these intragroup processes related to stages of group 
development and intergroup relations in organizational and social settings can have reciprocal 
effects, increasing group cohesion and allegiance, and then reinforcing these by stimulating 
competition and conflict between groups in an organization or a society.  

A second basic implication of considering both intergroup relations and intragroup dynamics as a 
tandem of authenticity building or breaking factors is that acceptance of subgroups seen as non-
normative may be enhanced by framing difference as a benefit to group functioning. In general, 
members of high-status subgroups in larger groups, organizations and societies tend to favour 
inauthentic assimilations of other subgroups and application of colour-blind standards for all 
(Verkuyten, 2006). Part of the reason may be that adopting this inauthentic social perspective 
legitimizes the privileged position of the high-status subgroups and reduces the likelihood of 
collective action by members of low-status subgroups if they are more aware about their authentic 
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private or subgroup identities (Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2007). A seeming advantage of this 
perspective is that inauthenticity looks like facilitating efficient group, organizational and social 
functioning while minimizing social discord. Indeed, groups, organizations, and societies that adopt 
a colour-blind, inauthentic perspectives do perform well on tasks representing a clearly articulated 
problem and an obviously correct solution (social puzzles). However, groups, organizations, and 
societies that recognize and value the distinctive authentic perspectives and contributions of 
individuals and small subgroups that would otherwise be seen as low-status more effectively 
address complex tasks (social problems) characterized by many possible solutions (Alexander, 
Chizhik, Chizhik, & Goodman, 2009). Diverse groups, organizations and societies which value and 
encourage authenticity of their members are better at solving complex problems that require 
divergent thinking (Antonio et al., 2004) and attending to a broader range of relevant information in 
analysis of issues (Sommers, 2006). Thus, when the focus is on intergroup relations, group 
differences on the basis of the room they make for expressing authentic experiences and attitudes of 
their individual members (organizational and social climates of authenticity) are typically 
threatening and anxiety provoking. However, when performance by the group, organization and 
society on complex problems is a primary concern, diversity and authenticity can be seen as group, 
organizational and societal assets. Intergroup interactions then represent opportunities for learning, 
understanding and development, rather than being realistically or symbolically threatening and 
inducing inauthentic experiences and social identities functioning as individual, group, 
organizational and social defences. In addition, successful, cooperative interdependence represents 
one of the most effective ways not only of improving intergroup attitudes but also of maintaining 
stable positive relations within groups, organizations and societies.  

A third implication for analyses integrating intragroup dynamics and intergroup processes as 
factors for authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of the individuals involves 
identifying more effective interventions to improve both intergroup relations and intragroup 
dynamics, and in such a way to affect positively the authentic psychosocial functioning of 
inividuals. Much of research on improving intergroup relations has been guided by Intergroup 
Contact Theory (Pettigrew & Tropp, 2006, 2011; Tausch & Hewstone, 2010). According to 
Allport’s (1954) formulation, for intergroup contact to be successful at reducing intergroup conflict 
and inauthenticity of intergroup perceptions and relations, and ultimately achieving real intergroup 
harmony, the contact must involve (1) equal status within the contact situation; (2) authentic 
intergroup cooperation; (3) authentic common goals; and (4) authentic support of authorities, law, 
or custom. Additional work has also emphasized the importance of authentic personalized 
interaction and the development of authentic cross-group friendships. There is extensive evidence 
for what is now termed Intergroup Contact Theory for improving personal attitudes towards a 
range of stigmatized groups, including homosexuals, people with psychiatric disorders, as well as 
racial and ethnic minorities (Pettigrew & Tropp, 2006, 2008, 2011). Nevertheless, despite these 
impressive results, the effects of contact for improving intergroup relations may be limited. Meta-
analytic reviews reveal that intergroup prejudice is only a modest predictor of intergroup 
discrimination (r = .26 to .32; Dovidio, Brigham, Johnson, & Gaertner, 1996; and Talaska, Fiske, 
& Chaiken, 2008). Dixon, Durrheim, and Tredoux (2007) have questioned the traditional focus of 
social psychological research on intergroup attitudes as the ultimate measure of positive intergroup 
relations without adequate attention to the impact of authentic attitudes on actual structural change 
towards equality. Dixon et al. accept that contact between subgroups in larger groups, 
organizations and societies may transform the interpersonal attitudes and stereotypes, but caution 
that it may leave unaltered the self-serving beliefs and self-deceptions that sustain mentality of 
racial and ethnic discrimination (Dixon et al., 2007, p. 868). Appreciating the role of intragroup 
dynamics suggests alternative ways of improving intergroup relations in groups, organizations and 
society efficiently, effectively, ethically and, well…authentically. Building on Self-Categorization 
Theory (Turner et al., 1987), Haslam, Reicher, and Platow (2011) considered how authentic vs. 
inauthentic social identity representations can be critical to both leadership and followership in 
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groups, organizations and societies. They proposed, based on Self-Categorization Theory, that 
people are perceived to be qualified for group, organizational or social leadership positions to the 
extent that they are seen to be representative (or prototypical) of the ingroup, which quite often has 
nothing to do with their authentic personal qualities and self-identity. Consistent with this 
proposition, empirical evidence demonstrates that only when a leader has a history of representing 
and advancing the interests of a contextually defined ingroup are followers highly motivated to 
help translate the leader’s vision for the group into reality (e.g., Haslam & Platow, 2001). 
Particularly relevant to intergroup relations is the finding that when leaders in groups, 
organizations, and societies are viewed as ingroup prototypical, they are given greater latitude to 
display creativity by moving the group in new directions – directions that might otherwise be seen 
as inappropriate, objectionable or disloyal, never mind their authentic self-identities (Platow, van 
Knippenberg, Haslam, van Knippenberg, & Spears, 2006). Thus, in contrast to the kinds of 
individual-to-individual intergroup contact that is central to interventions based on Contact Theory 
or involving cooperative learning, leaders can have a profound, cascading influence in representing 
and potentially changing prototypic intergroup relations. While the change in intergroup 
orientation advocated by leaders may be limited to some degree by original prototypic intergroup 
relations, leaders can have substantial influence redefining not only intergroup attitudes but also 
the nature of intergroup relations. Support for this perspective comes from Kalev, Dobbin, and 
Kelly’s (2006) analysis of the effectiveness of various interventions for facilitating the 
advancement of women and ethnic minorities in business setting. They found that interventions 
aimed at developing authentic individuals’ attitudes (e.g., diversity training) had minimal long-
term effect, but visible (more or less inauthentic) endorsements of diversity by organizational and 
social leaders (e.g., in establishing a diversity office, committee or employment and staff 
promotion policies) produced significant increases over time of both women and ethnic minorities 
in management positions.  

While the three examples just presented derive from existing bodies of work, bridging intergroup 
relations and intragroup dynamics can be even more transformative to authenticity of individual’s 
psychosocial functioning by identifying the value of new perspectives and paradigms. Such an 
approach is timely, practically as well as theoretically. Immigration, which nowadays is occurring at 
an unprecedented rate world-wide, involves complex issues of social identity transformation among 
members of immigrant groups and members of the host countries (Sam & Berry, 2010), as well as 
the relationship between the authentic values and attitudes held within the different groups 
(Bourhis, Montreuil, Barrette, & Montaruli, 2009; Pfafferott & Brown, 2006). Immigration 
essentially involves both intergroup relations and intragroup dynamics, and understanding these 
processes jointly can help inform social policies that benefit societies, organizations and groups 
within those societies, and individuals within those groups and organizations.  

Integrating intragroup dynamics and intergroup processes as determining factors of authentic vs. 
inauthentic psychosocial functioning of people requires conceptual analyses that recognize and 
embrace the nested nature of these dynamic processes. New conceptual lenses also need to consider 
and theoretically exploit the bidirectional nature of intragroup dynamics and intergroup relations. 
As discussed earlier, external threat (real, symbolic or even imagined) can change intragroup 
dynamics, increasing the salience of inauthentic social identity, promoting conformity to group 
standards, and decreasing authentic personal tollerance for deviance. Such intragroup processes 
may further facilitate the development of inauthentic group ideologies, myths, self-deceptive 
theories and mentality that justify antipathy and aggression towards members of other group while 
cloaking these actions with moral and normative justifications (Glick, 2005). Moreover, through the 
process of social identification, even members of the group who personally possessed other 
authentic orientations may be ‘transformed’ by such group-based ideologies and beliefs systems to 
engage actively in harm directed towards members of other groups (Haslam & Reicher, 2007). 
Adopting this perspective highlights the importance of longitudinal analyses, which have been 
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surprisingly rare in the study of intergroup relations and intragroup dynamics. Besides expanding 
traditional paradigms analytically and methodologically, a broader consideration of intragroup 
dynamics and intergroup processes in determining authentic psychosocial functioning of people can 
stimulate the adoption of new paradigms to study groups, organizations, and communities. Much of 
social life of humans now occurs in electronically mediated ways. People are increasingly initiating 
and sustaining relationships with others ‘on-line’; over 70% of respondents in a recent survey 
reported that had explored a relationship with someone they first met over the internet (Stephure, 
Boon, MacKinnon, & Deveau, 2009). Developments in communication technology and in social 
networking media have profoundly changed the way people interact and the nature and authenticity 
of their social relationships. The meaning of ‘friend’ has been transformed (including making it a 
verb: ‘to friend’ someone), and electronic media have allowed social movements, including political 
revolutions, to develop with unprecedented rapidity. The study of ‘virtual’ social interactions is 
worthy of study in its own right and has many implications (e.g., for close relationships). However, 
it may be particularly relevant to study of group processes because of the likely amplification of 
more or less authentic social identity influences as the ‘social glue’ of on-line communities. While 
people may display inauthenticity and strong conformity to the norms of the on-line community, 
they may be largely freed from the social and reality constraints of their authentic self-identity 
imposed by the larger society that exists outside the virtual community. Communication technology 
allows members of affinity groups who are geographically isolated to interact regularly and act 
collectively, accelerates the development of intimacy, facilitates social coordination, and limits 
personal identifiability (Bargh & McKenna, 2004). Consequently, electronic communication 
represents a particularly fertile area for studying the integrated dynamics of intergroup and 
intragroup processes and relations. Methodologically, investigating the joint operation of intergroup 
relations and intragroup dynamics as authenticity determinants in electronically mediated 
communication offers the advantages of a social petri dish, in which social relationships grow 
unusually rapidly, but in a domain that is increasingly expanding and natural (in vivo). Examination 
of these processes over the internet has precedent. Over a decade ago, Glaser, Dixit, and Green 
(2002) participated in exchanges in a White racist chat room on the internet, experimentally 
manipulating the nature and proximity of racial threats (e.g., information about Blacks moving into 
white neighbourhoods). Inauthentic threats involving greater intimacy, for example relating to 
interracial marriage compared to job competition, aroused stronger advocacy of violence. This 
research illustrates the potential value of internet-based research for reaching populations rare 
among traditional college participant pools and studying more consequential outcomes. 
Nevertheless, much of the current research on intragroup dynamics and, particularly, intergroup 
relations continues to focus on traditional forms of social exchange, leaving socially-mediated 
exchanges outside of the mainstream of work on these topics. The study of intergroup relations and 
intragroup dynamics in electronic media and their effect on authenticity of online behavior and 
interactions still has substantial unrealized potential. The combination of increasing practical 
relevance and the opportunity to discover the generalizability or boundaries of existing theory to 
electronically mediated social relationships makes this an exceptionally promising new research 
direction. It also permits the study of longitudinal processes with the kinds of populations (such as 
blatant racists) that have been traditionally limited in typical social psychological research samples 
consisting of college introductory psychology students. Thus, the seeming challenges to 
conventional paradigms and resources of studying the ways intergroup relations and intragroup 
dynamics relate over time can help accelerate the adoption new paradigms and the development of 
more comprehensive frameworks that address the current (and future) realities of authentic vs. 
inauthentic psychosocial life of people.  

In conclusion, despite their shared focus on groups, research bridging intragroup dynamics and 
intergroup relations as factors of psychosocial functioning of individuals is surprising rare. The goal 
of this article was to highlight the value of research integrating these areas, particularly for 
understanding and improving intergroup and intragroup human relations which create climates of 
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authenticity and space for self-reflection on related topics like self-alienating, false group, 
organizational and social identities of people in modern society. Moreover, the academic 
partitioning of these subdisciplines in research practice obscures the fact that intragroup dynamics 
commonly inherently involve intergroup dynamics. Groups, organizations and societies are 
hierarchically organized and differentiated, with different subgroups occupying different statuses 
and roles. Also, identity representations (authentic vs. inauthentic) play a critical role in both 
intragroup dynamics and intergroup relations and thus offer an integrative perspective, 
conceptually, and new insights into improving both intragroup processes and intergroup relations, 
practically. Marrying research on intergroup relations and intragroup dynamics as factors for 
authentic vs. inauthentic (self-allienated) psychosocial functioning of people in groups, 
organizations and society can therefore stimulate the development of more comprehensive theories, 
facilitate the adoption of new paradigms, and expand the scope of research to encompass rapid and 
unprecedented changes in the human relations. 
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Резюме: Статията обвързва концептуално и емпирично изследователските модели в психодинамично 
ориентираните организационно-консултативни практики и диагностични инструменти за идентификация на 
автентичността и нарцисизма на организационните лидери, и невротичността на груповата динамика в 
организациите с 8 дименсии на пасивно-защитната и агресивно-защитната организационна култура в 23 
бизнес организации, публични агенции и неправителствени организации. На основата на двукратни 
изследвания в извадка от 648 мениджъри и служители на консултираните организации в рамките на периода 
2008 – 2012 г. сe разкриват някои общи и множество специфични предиктивни влияния на неавтентичността 
и нарцисизма на лидерите, и невротичните групови отношения върху устойчивостта на дисфункционалните 
(пасивно-защитни и агресивно-защитни) форми на организационната култура.  

SUSTAINABLE DEFENSIVENESS OF ORGANIZATIONAL CULTURE AS 
A FUNCTION OF THE INFLUENCE OF NEUROTIC GROUP RELATIONS, 
INAUTHENTICITY AND NARCISSISM OF ORGANIZATIONAL LEADERS  

Plamen Lukov Dimitrov1 , Nadia Lyubomirova Mateeva2 
1 Bulgarian Psychological Society, e-mail: office@psychology-bg.org  

2 Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies,  
Bulgarian Academy of Sciences, e-mail: n.mateeva@iphs.eu 

Abstract: This paper links conceptually and empirically research models of psychodynamic organizational consulting 
and the diagnostic instruments identifying authenticity and narcissism of organizational leaders, and neuroticism of 
group dynamics with 8 dimensions of passive-defensive and aggressive-defensive organizational culture in 23 business 
organizations, public agencies and non-governmental organizations. Based on test-retest study in a sample of 648 
managers and employees in client organizations in the period 2008-2012 some general and multiple specific predictive 
effects of leadership inauthenticity and narcissism, and neurotic group relations on sustaining the dysfunctional 
(passive-defensive and aggressive-defensive) forms of organizational culture are revealed.  

ПРЕДМЕТ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
През последните 50 години организационната култура е сред най-популярните 

изследователски проблеми в организационната психология [1][2]. Относително непроучени 
остават, обаче, конкретните детерминанти на устойчивaта дисфункционалност на 
организационната култура, която е в основата на множество проблеми и кризи в трудовите 
екипи и организациите като цяло[21][50]. Настоящето изследване търси част от тях в две 
конкретни области – групово-динамичните характеристики на отношенията между хората в 
организациите, от една страна, и личностните качества на организационните лидери, от 
друга. В рамките на психодинамичното направление в организационната психология и 
организационното консултиране, изследването проверява директно хипотезата, че 
устойчивостта на дисфунционалната организационна култура се обуславя в значителна 
степен от влиянията на невротичната групова динамика във вътрешно-организациoнните 
отношения, и от неавтентичността и нарцисизма в нагласите и поведението на 
организационните лидери.  
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През 1987 г. Cooke и Laferty [18] въвеждат в изследването на организационната 
култура разграничението между конструктивните и дисфункционалните (пасивно-защитни 
и/или агресивно-защитни) типове култури, предлагайки и конкретен инструментариум за 
измерването им (Organizatonal Culture Inventory-OCI). Конструктивните (функционалните) 
организационни култури са ориентирани към развитие и благополучие на организацията и 
включват организационната култура на постиженията, самоактуализиращата организационна 
култура, хуманистично-насърчаващата организационна култура и сдружаващата 
организационна култура. Дисфункционалните организационни култури, чиято 
устойчивост е основен предмет на изследването, от своя страна, са пасивно-защитни и/или 
агресивно-защитни и се характеризират с това, че тласкат хората в организацията към една 
или друга форма на затяжно защитно и пара-адаптивно, неефективно организационно 
поведение при изпълнението на задачите и в отношенията между тях. Пасивно-защитните 
дисфунционални култури включват: 

• Организационна култура на одобрението – характерна за организациите, в които 
конфликтите се избягват и взаимоотношенията на повърхностно ниво изглеждат 
приятни. Членовете на тези организации, обаче, чувстват, че трябва да се 
съгласяват с другите, да бъдат одобрявани и харесвани от тях. Макар и наглед 
приятна, подобна работна среда ограничава организационната ефективност и в 
този смисъл, е дисфункционална – минимизира конструктивните различия и 
свободното споделяне на идеи и мнения. 

• Конвенционалната организационна култура се свързва с придържането към 
консервативни, старомодни и бюрократично контролирани организационни 
практики. От членовете на тези организации се очаква да се подчиняват, да следват 
механично правилата и да се стараят да правят добро впечатление на 
висшестоящите и колегите си. Свръхтрадиционността в тази дисфункционална 
организационна култура пречи на ефективността на организацията чрез подтискане 
на новаторството и чрез възпрепятстване на организацията да се адаптира към 
динамичните промени в средата. 

• Организационната култура на зависимостта е друг тип пасивно-защитна, 
дисфункционална култура, която е характерна за организации, които са йерархично 
свръхконтролирани и не ангажиращи своите служители във вземането на решения. 
Това ги принуждава да правят само каквото им е наредено и да съгласуват всяко 
свое решение и действие с ръководителите си. Дисфункционалността произтича от 
това, че липсват лична инициатива, автентичност, гъвкавост и навременно вземане 
на решения. 

• Организационната култура на избягването е тежка форма на пасивно-защитна, 
дисфункционална култура, при която в организациите, в които няма насоченост към 
възнаграждаване на успеха, подчертано се преследват и санкционират грешките и 
пропуските. Подобна негативна система на оценяване кара служителите да 
прехвърлят отговорността на другите и да избягват всяка възможност да бъдат 
обвинени за грешка или пропуск в работата си. Оцеляването на подобни 
дисфукционални организации често е под въпрос, тъй като хората в тях не желаят да 
вземат решения, да предприемат самостоятелни действия или да поемат рискове. 

Другата група дисфункционални организационни култури са агресивно-защитните: 
• Опозиционната организационна култура, която е характерна за организациите, в 

които постоянно възникват конфликти, а негативизмът се възнаграждава пряко или 
косвено. Служителите в тези организации придобиват статус и влияние в 
организацията, когато критикуват постоянно и така са подкрепяни да се 
конфронтират с идеите и действията на другите в организацията, да вземат само 
сигурни, но безрезултатни - и в този смисъл, - дисфункционални решения. 
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Опозиционната култура води до постоянни, излишни конфликти, слабости в 
съвместната работа и груповото решаване на организационните проблеми и 
търсене на спускани „отгоре” арбитрирани решения и компромиси. 

• Организационната култура на властта е характерна за организации, в които 
служителите не се въвличат – в тях властва авторитета и позиционната мощ, 
дадена на различните служители. Хората в този тип дисфунционални организации 
са убедени, че ще бъдат възнаградени за поемането само на възложения им 
контрол и командване на подчинените си, а и за безусловното си съобразяване с 
изискванията и разпорежданията на висшестоящите. Свръхориентираните към 
властта организации са дисфунционални и по-неефективни, отколкото хората в тях 
допускат поради това, че подчинените в тях се съпротивляват на подобен 
свръхконтол, задържат важна информация и ограничават съзнателно или не 
приноса си до минималното възможно ниво. 

• Организационната култура на състезателността е характерна за организации, в 
които се надценява съревнованието, побеждаването и надмощието. В тях хората са 
подтиквани и подкрепяни, ако представянето им е насочено към постигане на 
превъзходство един над друг. Така се стига до действия от типа „печеля – губиш”, 
водещи до закрепване на убеждението, че за да те забележат трябва да се 
състезаваш и да работиш срещу колегите си. Дисфункционалността на тази 
агресивно-защитна култура възпрепятства организационната ефективност чрез 
снижаване на сътрудничеството и поддържането на нереалистични съпоставителни 
стандарти (или твърде високи, или твърде ниски) за представяне. 

• Перфекционистичната организационна култура е характерна за организациите, 
в които се ценят безукорността, постоянството и всеотдайната работа. Хората в тях 
чувстват, че трябва да избягват всякакви грешки и отпускане, да наблюдават 
всичко зорко, да работят извънредно и да се стремят към точно определени цели. 
Засиленият акцент върху перфекционизма тласка хората в организацията към 
дисфункционално забравяне на крайната, смислена цел и води до развиване на 
симптомите на хронично пренапрежение и прегаряне.  

В традицията на психодинамичния подход към процесите в съвременните организации 
отдавна се прилагат методи на изследване на груповата динамика в диагностиката на 
екипните и организационните проблеми и често неефективното, невротично групово и 
организационно поведение в работна среда. Проблемните ситуации, напрежението и 
тревожността в психосоциалния климат на много трудови екипи и организации, техните 
контрапродуктивни модели на вътрешно-групова и междугрупова комуникация и много 
други често повтарящи се «организационни смущения» имат своите ясни психодинамични 
интерпретации, свързани с работния термин «невротична групова динамика», използван за 
описване и типологизация на невротичните групови отношения в организациите[21][34]. Не 
става дума, че хората, които съставляват работните групи в организациите са психично 
разстроени невротици, а че в груповия и организационния им живот като човешки общности 
се наблюдава невротизираща групова динамика, невротични групови отношения и дори 
невротична стагнация на груповото развитие, което определя типа проблеми, с които групите 
в организацията и организацията като цяло системно се сблъскват и борят през повечето от 
времето на съществуването си. В станалия вече класически модел на Ket de Vries & Miller 
(1984)[34] диагностиката се насочва към открояване на пет типа невротични групови 
отношения в организационния живот:  

«Параноидната групова динамика» се наблюдава често и отчетливо в екипи и 
организации, ръководени от мениджъри, които са свръхподозрителни към другите хора в и 
извън екипа или организацията. Поради това, че те са вътрешно убедени, че другите не им 
мислят доброто, заговорничат срещу тях, опитват се да ги изместят и детронират, злепоставят 
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и подведат, подобни организационни лидери отделят невероятно много време, енергия и 
усилия на следенето, контрола, разузнаването и разследването като организационни практики. 
В параноидните групи и организации с времето не само ръководителите им, но и всички 
останали членове се оказват свръхангажирани с това да контролират, да реагират на 
предизвикателствата пред властта и авторитета, с които разполагат и да се грижат с всички 
средства и сили за запазването и разширяването им. Така се достига до постоянни 
многопосочни преследвания, репресивни и санкциониращи регулации и безкрайни 
разследвания. Формира се свръханалитична система за вземане на решения и анализа на 
реалните и възможни «заплахи» е централна тема и доминантна практика.  

«Компулсивно-натрапчивата групова динамика» - този тип невротично функциони-
ращи групи и организации са превърнали с времето ритуализираните и рутинни групови и 
организационни поведения в централна движеща организационния живот система. Тук почти 
цялото внимание в концентрирано върху конформизма, налагането и спазването на процедури, 
правилници и инструкции. В групите и организациите с компулсивно-натрапчива групова 
динамика се откриват някои прилики с параноидните групи и организации доколкото и при 
двата типа невротична групова динамика се изграждат огромни официални и тайни системи за 
контрол – разбира се, в името на сигурността и спокойствието на хората и организацията. 
Разликата е в това, че при параноидните групови отношения акцентът пада върху вътрешната 
система за контрол, следене и сигурност, докато в екипите и организациите с компулсивно-
натравчива групова динамика вниманието е преди всичко към въшния контрол и контрола на 
процесите и събитията във външната среда на групата или организацията. Ръководителите и 
мениджърите са натрачиво ангажирани и свръхзагрижени за загубата на контрола, властта и 
авторитета си. Ето защо йерархията и правилата в групата и организацията служат почти 
изцяло само за съхраняването и демонстрацията на заслужената и полагаща им се власт.  

«Драматично-истериоидната групова динамика» - много от тези екипи и 
организации са дръзки, импулсивни, артистични и невъздържани. Лидерите и мениджърите 
им редовно се предоверяват на интуицията и чувствата си, а не на статистиката, 
изследванията и доказателствата от еталоните за добра практика. Поемането на рискове е 
спонтанно и е норма, а не въпрос на внимателна преценка и претегляне на аргументи «за» и 
«против». Тук отново има свръхконцентрация на власт, но ръководителите и мениджърите, 
които нерядко имат нарцистични и истериодни черти и пориви, я използват, за да получат 
лично признание, внимание и адмирации или за да респектират като наложат личните си 
допускания, модели, хрумвания и «Его»-то си при формирането и развитието на груповите 
отношения и организационните процеси. Скоро не само лидерите, но и други нарцистични и 
експресивни членове на екипа и организацията започват и/или блокират по свое усмотрение 
различни инициативи и начинания, неглижират с лекота приоритетите, съгласуваността и 
ограниченията в екипната и организационната стратегия и среда.  

«Депресивната групова динамика» - В тези групи и организации хората се чувстват 
безпомощни, неспособни и демотивирани да се опитат да променят потискащата и натъжаваща 
ги ситуация, в която се намират и да подобрят самоуважението и психосоциалния си статус. 
Собственици, ръководители и управители работят сякаш нищо не може да се направи, за да се 
промени хода на събитията и начина на действие на организацията. В работните звена на 
организацията практически липсва конструктивно поведение, активност, иновация, търсене на 
нови продуктивни решения. Изпълняват се рутинни, програмирани до ритуализация действия 
«по навик» като се прави «повече от същото» при нарастваща неудовлетвореност и усилващо 
се чувство за обреченост. Властва корпоративна свръхбюрократизация и всеобхватен, 
понякога агресивен консерватизъм и единствено заплахите за оцеляването пораждат бързо 
потушавани с примитивни механизми за защита епизоди на тревожност и паника. 
Организационните системи са толкова бюрократизирани, че дори топ-мениджърите се 
чувстват обезвластени и отчуждени до степен на «лидерски вакуум».  
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«Шизоидната групова динамика» - Шизоидните групи и организации подобно на 
депресивните страдат от «лидерски вакуум», но по свой различен начин. Техните 
ръководители и мениджъри не искат да се ангажират с укрепването и развитието на 
организационната конкурентоспособност и екипния капацитет, защото не им се влиза в 
трудни взаимодействия с другите в и извън организациите. Тази норма на поведение с 
времето става начин на живот и на другите в организацията, които показват, че не са 
щастливи, но въпреки фрустрацията си не се нуждаят от останалите («другите») около себе 
си и около организацията. Хората са сякаш убедени, че нещата няма да се развиват 
благоприятно за тях каквото и да се опитат да направят и че околните само ще ги 
нараняват, ако бъдат допуснати по-близо. Ето защо те се ангажират с фантазиране, 
бленуване и бягство от проверката на действителността, а не с действия и комуникация за 
справяне с трудностите и задачите пред екипа и организацията си. Мнозина използват 
положението си и различни манипулативни и защитни тактики за изкривяване на картината 
за действителността или за влияние с цел извличане на ползи и подаяния от достъпа си до 
ръководителите и управителите, които са бездейни и отчуждени от живота в 
организацията. Това превръща отделните групи и организацията като цяло в «бойна арена» 
за оскъдната фаворитизация на висшестоящите.  

В екипите и организациите, в които симптомите на петте типа невротични групови 
отношения, описани по-горе, не се наблюдват отчетливо обикновено екипното и 
организационното им здраве и развитие се поддържат от наличието на реални механизми за 
по-широко участие и овластяване на множество различни хора в управлението на живота, 
работата и развитието на групата и организацията. В тези условия невротичните групови 
отношения се овладяват и трансформират превантивно или при най-малките, ранни признаци 
за дисфунционално индивидуално, групово или организационно поведение. И това си личи 
при наблюдение на всички системи и функции – вътрешногруповата и междугруповата 
комуникация, подбора и назначаването на работа, методите за вземане на решения, 
организация, планиране и оценка на трудовата дейност, обучението и развитието на хората, 
екипите и организацията като цяло.  

Автентичността е често използвано понятие във философията, изкуството, 
популярната култура и специализираните психологически и психотерапевтични 
изследвания [3][4][5][8][9][10][25][43]. Най-широкото определение за автентичността я 
представя като автономен и открит начин на живот, който е израз и отражение на реалното 
Аз (емоциите, чувствата, мислите, ценностите) на личността [56]. През 2006 г. Kernis & 
Goldman [32][33] публикуват пространен преглед на историята на изследванията на 
автентичността. В него става ясно, че въпреки популярността на понятието автентичност, 
емпиричните изследвания върху автентичността като комплексен психосоциален феномен 
и многомерен психологически конструкт са съвсем малко на брой и поставят редица 
нерешени въпроси, един от които е каква е ролята на автентичността в организационно-
психологическите изследвания. В последните години в редица чуждестранни изследвания 
на автентичността на организационните лидери като динамична и комплексна личностна 
диспозиция се използват два психометрично проверени инструмента – Authenticity 
Inventory (AI-3), създаден от Kernis & Goldman (2006) [32][33], и Authenticity Scale (AS), 
създаден от Wood et al. (2008) [56]. В настоящето изследване българската версия на 
Authenticity Scale (AS), разработвана от Матеева (2011;2012) [3][4][5] и Матеева & 
Димитров (2012) [6][7] в контекста на проучването на влиянието на груповата динамика 
върху себерефлексията и автентичността в различен социален контекст, се използва, за да 
се провери дали основните компоненти на диспозиционната автентичност на 
организационните лидери има принос за устойчивостта на дисфункционалната 
организационна култура, в ръководените от тях екипи и организации. Wood et al., 
(2008)[56] са силно повлияни в концептуалната си рамка на автентичността от теорията на 
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Роджърс[10][25] за конгруентността и вътрешната съгласуваност на Аз-а, и разглеждат 
автентичността като динамична диспозиционна структура, включваща: (а) автентичен 
начин на живот; (б) приемане на външно влияние и (в) себеотчуждение. Следвайки модела 
предложен първоначално от Barrett-Lennard (1998) [10], създателите на AS[56] определят 
автентичността като съгласуваност между истинските вътрешни преживявания на човека, 
неговите когнитивни презентации за този вътрешен опит и външно разгръщащите се 
поведения и отношения с околните. Първият компонент – автентичен начин на живот, 
описва степента в която поведението е в съответствие със собственото осъзнаване на 
вътрешните преживявания на Аз-а. Вторият компонент, който е дефиниран 
контраиндикативно спрямo автентичността – приемането на външно влияние, описва 
степента в която междуличностните отношения системно повлияват преживяванията, 
преценките, поведението на Аз-а. Третият компонент, също контраиндикативно дефиниран 
– себеотчуждението, позволява да се изследва доколко индивида в организацията на 
поведението и общуването си е загубил връзка със самия себе си, с емоциите и 
потребностите на реалното си Аз. Изследванията както на оригиналната, така и на 
българската AS потвърждават 3-факторната структура на конструкта [7][56], което 
позволява да се регистрират различията по 3 субскали на автентичността с висока 
дискриминантна валидност и по един интегрален индекс за автентичност на тяхна основа. 
Измерваната с AS автентичност корелира положително с редица показатели за субективно 
благополучие, себеуважение, удовлетвореност от живота и психично здраве[56]. AS 
демонстрира ниска корелация с измерителите за социална желателност, регистрирани с 
Balanced Inventory of Desirable Responding [44] - r = -.09. В специализирано корелационно 
изследване с петфакторния личностен въпросник се установява, че личностните черти от 
голямата петорка обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите на AS, което 
означава, че факторът автентичност е самостоятелна личностна характеристика[56]. 
Автентичността на организационните лидери води до автентично лидерство - „...лидерско 
поведение, който разчита на изграждането както на положителен психологически 
капацитет, така и на положителен климат в работните групи и в организацията; то 
подкрепя по-задълбоченото себеосъзнаване, интернализираната етична гледна точка, по-
балансираната и обективна обработка на информацията, и по-прозрачните 
взаимоотношения на лидера с членовете на групата, и така, стимулира положителното им 
личностно израстване” (Walumbwa et al.,2008,p. 94)[53]. Има поне три основания да се 
поставят на изследване ефектите на автентичното лидерство в организациите, в които има 
завишени изисквания за екипна ефективност на работните групи. На първо място, теорията 
за автентичното лидерство обхваща както формалните, така и неформалните аспекти на 
груповото и организационното лидерство. На второ място, предполага се, че автентичното 
поведение на лидера спомага за изграждане на ефективни работни и междуличностни 
отношения в групата – конструктивна групова динамика във вътрешно-организационните 
отношения [23], която от своя страна води до подобрено функциониране и до по-високи 
резултати в трудовите екипи и в организацията като цяло. И на трето място, както посочват 
Yammarino et al. (2008)[57] автентичността на организационните лидери действа на 
групово-динамична основа чрез механизмите на споделяне на лидерските функции в екипа 
[37], чрез които автентичното поведение на лидерите става нормативно групово и 
организационно поведение, споделена отговорност и идентичност на всички членове на 
екипите и организацията. Когато действат в неговите рамки членовете на екипа стават по-
ангажирани с работните задачи и с процесите на оперативна кординация на екипните 
действия, което води до по-висока екипна и организационна ефективност[41]. При това 
степента на споделеност на автентичното лидерство от членовете на екипа – като показател 
за „лидерска мощ” – опосредства връзката между екипната автентичност и екипната 
ефективност (Walumbwa et al, 2008)[55], груповия климат и ефективната комуникация 
между лидерите и членове на организациите[38] (Liden et al., 2006). Изследвайки 146 
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работни групи от различни финансови институции, Walumbwa et al. (2011)[54] установяват, 
че автентичността на формалните лидери е предиктор за груповото равнище на оптимизъм, 
увереност, стресоустойчивост, които от своя страна водят до по-отговорно и по-
компетентно организационно поведение, и до по-високи трудови резултати. В български 
промишлени предприятия Матеева & Димитров, (2012)[7][22] установяват, че 
автентичността на лидерите и членовете на производствените екипи е важен предиктор 
както за изграждането на градивни работни и междуличностни отношения в организацията, 
така и за удовлетвореността от условията и резултатите на съвместната трудова дейност.  

Най-общо, в досегашните теоретични и емпирични изследвания управленският 
нарцисизъм като личностна тенденция за упражняване на властта в групите и 
организациите с преобладаваща насоченост към личните и егоцентричните цели на 
формалните ръководители се откроява като деструктивен фактор за развитието на зряла, 
съзидателна организационна култура[35][47]. Вместо да служат на развитието на екипите и 
организацията, злокачествено самовлюбените нарцистични ръководители и мениджъри 
съзнателно или не използват предоставените им позиция, власт и ресурси, за да привличат 
към себе си вниманието, адмирациите или страхопочитанието на другите членове на 
групите в организацията, налагайки им при това личните си интереси и фантазии, и 
собственото си чувство за превъзходство над тях [26][40]. Те са подчертано харизматични, 
често чаровни и предизвикващи ирационални реакции на зависимост, привличане и 
респект у околните, съблазнявайки ги с лекота да се превърнат в техен безкритичен, 
обслужващ нуждите им антураж [19][31][36][49]. Отличителни черти на управленския 
нарцисизъм са егоцентризма [29] и макиавелизма в основата на стремежа за влияние върху 
другите хора в организацията и средата й в името на собственото себеизтъкване и 
себеутвърждаване [24][48][49][58]. Редица емпирични изследвания открояват три основни 
характеристики на ръководителите с висока предразположеност към личностен 
нарцисизъм: (1) чувството им за собствено специално място, предназначение и положение 
[20][46]; (2) преследването на цели, произхождащи от идеализирания им, фалшив Аз-образ, 
и насочени преимуществено към неговото конструиране, поддържане и налагане в 
груповия и организационния живот [43][51]; и (3) себенадценяващото приписване и 
изтъкване на значими човешки и управленски качества, компетенции и постижения на 
собствената личност с цел извличане на имплицитни и явни усещания за лично 
превъзходство над останалите хора в организацията [39]. Свръхчувствителни към критики 
и коригираща обратна връзка, а и постоянно нуждаещи се от одобрение и знаци на 
възхищение и респект от подчинените и колегите си, нарцистичните ръководители са 
склонни постоянно: (1) да подтискат и блокират интелектуалната дейност, автентичността 
и самостоятелността на сътрудниците си [11][24][42][49], възприемайки различните от 
собствените им мнения и оценки като заплахи за собственото им грандиозно, 
„омнипотентно” Аз [14][16] и/или (2) да симулират емпатия и загриженост към другите в 
работните групи на организацията [24][30][52] с отчетливо инструментална, т.е. 
манипулативна и авторитарна мотивация [27][28]. В по-ранните анализи се разкрива, че 
управленския нарцисизъм корелира положително с произволното и рисково вземане на 
управленски решения [17]; създаването на неподходящ за постигане на устойчиви високи 
резултати организационен климат [26]; нараняването на другите в организацията (чрез 
съзнателно или неосъзнавано грубиянство, различни форми на експлоатация, изнудване и 
принуда); разрушаване в дългосрочен план на доверието на служителите в организацията и 
деградация на организационната ефективност [12]; поддържане на „токсична” работна 
атмосфера с липса на емпатия [13] и с дисфунционални, експлоатативни и корупционни 
управленски практики [15][17].  
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МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Извадка.В изследването са обхванати 648 мениджъри и служители от 23 български 

бизнес организации, публични агенции и неправителствени организации, които попълниха 
двукратно изследователския пакет от въпросници за изследване на организационната 
култура в периода 2008 – 2012 г. в контекста на реализирани от авторите консултантски 
проекти и тренинг програми. От изследването отпаднаха 78 мениджъри и служители, които 
не участваха в повторното изследване на организационната култура поради напускане на 
организацията. 64% от изследваните са жени. Средната възраст на изследаните е 38.5 години. 
52% от изследваните имат по-високо от средно образование. 158 от изследваните са 
формални ръководители на висше и средно ниво в организациите в периода 2008 – 2012 г. и 
са попълнили и Въпросника за изследване на автентичността като личностна диспозиция и 
Въпросника за предразположеност към развитие на нарцистично личностно разстрoйство, 
включени в инструментариума на изследването с мениджърската подизвадка. Всички данни 
са събирани при стриктно спазване на условията за анонимност на респондентите. 

Инструментариум и модел на изследването.Изследователският апарат включваше 
четири основни методики – Въпросник за изследване на организационната култура - 
Organizatonal Culture Inventory(OCI) на Cooke и Laferty (1987)[18], адаптиран в български 
условия от Human Synergistics Bulgaria и Джонев (2012)[2]; Въпросника Organizational Type 
Indicator (OTI) на Kets de Vries [34] за оценка на невротичността на груповите отношения в 
организациите, Въпросника Authenticity Scale (AS) за измерване на автентичността като 
динамична личностна диспозиция, и Въпросника Narcissistic Personality Inventory [45] за 
оценка на предразположеността към развитие на нарцистично личностно разстройство, които 
са в процес на адаптация за български условия от авторите. Използваните методики 
позволяват да се регистрират 8 измерения на дисфункционалната организационна култура (4 
– пасивно-защитни и 4 агресивно-защитни), 5 измерителя на невротичните групови 
отношения в организацията, 3 измерения на основните компоненти на автентичността на 
организационните лидери и един агрегиран индекс за предразположеност на 
организационните лидери към нарцистично личностно разстройство. Контролираните 
зависими променливи бяха регистрирани двукратко и съгласно разработения модел за 
обработка на данните тест-ретест корелациите за 8-те дименсии на дисфункционалната 
организационна култура бяха съпоставени в полярни групи определени в зависимост от 
нивата на 5-те измерителя на невротичните групови отношения, 3-те измерителя за 
основните компоненти на лидерската автентичност и индекса за нарцистична 
предразположеност на лидерите. За всеки от тези показатели бяха формирани по две полярни 
подгрупи с изразено „високо” и „ниско” критериално ниво спрямо локалните норми в 
извадката. Това позволи да се операционализира устойчивостта във времето на 
наблюдаваните 8 дименсии на дисфункционалната организационна култура чрез стойностите 
на тест-ретест корелациите в селектираните подизвадки с високи и ниски нива на 
автентичност и нарцистична предразположеност на организационните лидери и в 
подизвадките с високи и ниски нива по 5-те измерения на невротичните групови отношения 
в организациите. Сравнението на корелационните тест-ретест коефициенти в така 
формираните контрастни подгрупи бе реализирано чрез изчисляване на z-стойностите за 
определяне на статистическа значимост на различията в получените корелационни 
коефициенти по Fisher. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Таблица 1. Проверка на значимостта на различията между тест-ретест корелациите  
на осем OCI дименсии на дисфункционалната организационна култура в периода 2008 - 2012 г. 

Z-Тест на Fisher за статистическа значимост на различията в тест–ретест корелациите по 8-те дименсии на 
дисфункционалните организационни култури в интервал 2008 – 2012 г. 

Контролирани нива 
на автентичността, 
нарцисизма и 
типовете 
невротична 
групова динамика 
във вътрешно 
организационните 
отношения 

Пасивно-защитни култури Агресивно-защитни култури 

Размер на 
подгрупите 
в извадката 

( N = ) 

Од
об

ре
ни

е 

Ко
нв

ен
ци

он
ал

но
ст

 

За
ви

си
мо

ст
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Оп
оз

иц
ио

нн
ос

т 

Вл
ас

т 

Съ
ст

ез
ат

ел
но

ст
 

Пе
рф

ек
ци

он
из

ъм
 

Автентичност на лидера  
Висока .27 .28 .31 .39 .22 .35 .30 .35  36 
Ниска  .82 .62 .58 .72 .58 .69 .68 .52  48 

Z  3.96** 3,14** 2.29* 4.12** 3.54** 3.40** 4.05** 1.20*  
Автентичен начин на живот  

Висок .30 .29 .31 .38 .30 .41 .41 .36  38 
Нисък .76 .58 .62 .67 .62 .76 .68 .70  46 

Z 3.54** 2.78* 3.05* 3.25* 3.33** 3.60** 3.60** 4.09**  
Приемане на външни влияния  

Високо .66 .69 .71 .76 .70 .61 .72 .46  42 
Ниско .44 .41 .35 .36 .44 .39 .42 .38  39 

Z 2.06* 2.42* 4.43** 4.72** 1.97* 1.82* 2.99* ns  
Себеотчуждение  

Високо .72 .60 .66 .75 .62 .61 .72 .58  43 
Ниско .31 .35 .46 .31 .43 .49 .44 .35  36 

Z 4.68** 2.06* 1.94* 4.57** 2.05* ns 2.08* 1.88*  
 Нарцистична предразположеност на лидера 

Висока .87 .68 .71 .69 .72 .65 .70 .75 50 
Ниска  .46 .52 .50 .42 .50 .59 .48 .50 72 

Z  4.42** 1,34* 1.79* 2.12* 1.89* ns 1.82* 2.24**  
 Параноидна групова динамика  

Висока .61 .59 .61 .58 .70 .71 .81 .65 45 
Ниска .36 .48 .42 .47 .52 .36 .38 .40 60 

Z 1.63* ns ns ns 1.43* 2.61** 3.57** 1.73*  
 Компулсивно-натрапчива групова динамика  

Висока .62 .75 .61 .86 .71 .61 .81 .56 48 
Ниска .40 .43 .32 .56 .34 .39 .40 .38 65 

Z 1.54* 2.62** 1.93* 3.37** 2.72** 1.52* 3.59* ns  
 Драматично-истериоидна групова динамика  

Висока .87 .62 .76 .78 .76 .81 .62 .68 42 
Ниска .30 .45 .36 .55 .41 .38 .46 .50 50 

Z 4.73** ns 2.86** 1.97* 2.59** 3.36** ns ns  
 Депресивна групова динамика  

Висока .70 .82 .91 .89 .56 .64 .51 .60 28 
Ниска .41 .51 .60 .38 .42 .43 .33 .46 65 

Z 1.82* 2.51** 3.52** 4.31** ns ns ns ns  
 Шизоидна групова динамика  

Висока .46 .84 .63 .75 .82 .57 .62 .79 32 
Ниска .38 .50 .31 .38 .40 .33 .50 .48 40 

Z ns 2.71** 1.7* 2.31* 2.96** 1.23* ns 2.21*  
* p<.05; **p<.01, ns – няма статистическо значимо различие в тест-ретест корелациите. 
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Получените резултати (Таблица 1) убедително подкрепят издигнатата хипотеза, че 
неавтентичността, нарцистичната предразположеност и невротичната групова динамика в 
организациите участват самостоятелно и комбинирано в детерминацията на устойчивостта 
на измеренията на дисфункционалната организационна култура.  

Болшинството от коефициентите на тест-ретест корелация за контролираните 8 
измерения на пасивно-защитните и агресивно-защитните дисфункционални организационни 
култури са статистически значимо по-високи в подгрупите с ниска автентичност и с висока 
нарцистична предразположеност на организационните лидери и в подгрупите с високи 
показатели за наблюдаваните 5 типа невротични групови отношения в организациите. 

Ниското ниво на автентичност при организационните лидери систематично се 
асоциира с по-висока устойчивост на 8-те измерения на дисфункционалната организационна 
култура в ръководените от тях организации. При това се констатира, че собствено влияние 
върху устойчивостта на отделните дисфункционални модалности на организационната 
култура имат и трите компонента на лидерската неавтентичност в нагласите и поведенията. 

Високата предразположеност на лидерите към нарцисизъм допринася статистически 
значимо за по-високата устойчивост във времето на всички пасивно-защитни 
дисфункционални организационни култури и на преобладаващата част от агресивно-
защитните, с изключение на организационната култура на властта. В подизвадката на 
лидерите и мениджърите с високи нива на личностна предразположеност към нарцистично 
функциониране тест-ретест корелациите за наблюдаваните измерения на дисфункционалната 
организационна култура са отчетливо по-високи. 

Параноидната групова динамика на вътрешно-организационните отношения 
допринася за устойчивото възпроизводство само на една от пасивно-защитните 
дисфункционални култури – тази на одобрението, но повлиява за закрепването на всички 
форми на агресивно-защитна дисфункционална организационна култура.  

Компулсивно-натрапчивите групови отношения имат принос за формирането на 
устойчива дисфункционална култура в организациите като, обаче, не влияят статистически 
значимо върху запазването на перфекционистичната организационна култура.  

За ефекта на драматично-истериоидната групова динамика в организациите може да се 
каже, че той е отново е масивен – няма индикации, обаче, че високото й ниво опосредства 
запазването на устойчива култура на конвенционалност и състезателност.  

Депресивният тип групова динамика участва осезаемо във формирането на 
устойчостта на пасивно-защитните организационни култури, но не влияе значимо върху 
устойчивостта на агресивно-защитните организационни култури.  

Шизоидните групови отношения не влияят единствено върху устойчивостта на 
пасивно-защитната култура на одобрение и върху агресивно-защитната култура на 
състезателност.  

Самостоятелно и в комбинация трите наблюдавани в изследването фактора – ниската 
автентичност на лидера, високата му предразположеност към нарцисизъм и наличието на 
невротична групова динамика в организацията, са мощни общи детерминанти на запазването 
на дисфункционална организационна култура във всичките й пасивно-защитни и агресивно-
защитни измерения. И обратно, получените емпирични данни говорят категорично в 
подкрепа на изходната хипотеза, че високата автентичност в нагласите и поведението на 
организационните лидери, ниската им предразположеност към нарцисизъм и ниските нива на 
невротичност (незрелост) на груповите процеси и отношения в организациите са добра 
прогноза за овладяването и трансформацията на множеството проявления на 
дисфункционалната организационна култура в две-три годишен период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Придобитото в емпиричното изследване по-задълбочено разбиране за влиянието на 

личностните и групово-динамичните фактори за устойчивостта на основните измерения на 
дисфункционалната организационна култура има висока изследователска и научно-приложна 
стойност. На негова основа бъдещата работа на организационните консултанти, ориентирани 
в интервенциите си към положителни промени в организационната култура, следва да вземе 
под внимание ролята на неавтентичността и предразположеността към нарцисизъм в 
нагласите и поведението на организационните лидери, и невротичната групова динамика на 
вътрешно-организационните отношения върху устойчивостта във времето на 
дисфунционалните измерения на организационната култура. Значението на тези фактори не 
може да се подценява и от специалистите по подбор, обучение и развитие на управленски 
кадри, както и от екипите на фирмените програми за планирана организационна промяна, в 
които се цели чрез различни системни и процесуални интервенции да се изгражда и укрепва 
зряла, конструктивна организационна култура. 
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УЧЕНЕ ЧРЕЗ ОСНОВАНИ НА ДИЛЕМИ ИГРИ  
ПРИ ТРЕНИНГ НА РЪКОВОДИТЕЛИ 

Александър Пожарлиев 
Резюме: Представеното изследване проучва използването на два варианта на основани на дилеми игри при тренинг 
на ръководители. Използваната методология е емпирично наблюдение и анализ на данни от приложението на 
игрите. Проследяват се резултати от 720 избора на 72 малки групи в рамките на 23 игри и се обобщават 
наблюдаваните модели на поведение и прозрения на участниците. Игрите разкриват висок потенциал за 
разширяване на осъзнаването и за провокиране на процес на промяна на гледните точки на участниците по 
отношение на вярвания за природата на доверието, кооперативността и конкуренцията в работната среда. По 
този начин използването на игрите в тренинга може да подпомогне процес на трансформиращо учене. 

Ключови думи: игри, теория на играта, тренинг на ръководители, трансформиращо учене.  

LEARNING THROUGH DILEMMA BASED GAMES  
IN MANAGEMENT TRAINING 

Alexander Pojarliev 
Abstract: The present study unveils the use of two versions of dilemma based games in the training of managers. The 
methodology that is used is an empirical observation and analysis of data on the use of the games. It reveals the result 
of 720 choices made in 72 small groups in 23 games and summarizes the observed behavioral patterns and insights of 
the participants. The games reveal a high potential to expand the consciousness of the participants and provoke a 
process of perspective transformation in terms of their beliefs about the nature of trust, cooperation and 
competitiveness in the workplace. Thus, the use of the games in training can support transformative learning. 
Keywords: games, game theory, management training, transformative learning. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Игрите в обучението и тренинга са структурирани преживявания, създаващи 

значителни възможности на участниците за непосредствено учене от опита. Това е учене, 
произтичащо от личното въвличане в определена ситуация и въпреки, че структурираното 
преживяване не е „реалността сама по себе си“, ученето от него е напълно истинско. Ученето 
чрез опита (experiential learning) включва богата палитра от методи и дейности, от които за 
целите на настоящото изложение ще се фокусираме върху играта като учебна дейност, 
основана на правила, създаваща ситуация на конкуренция и определяща печелещи и губещи 
страни. Обикновено ученето от играта в тренинга произтича от създаденото преживяване, 
включващо взаимоотношенията между участниците и най-често не е свързано с предмета 
или съдържанието на самата игра. 

Игрите предлагат отлични възможности за активиране и осъществяване на процеси на 
трансформиращо учене. Те са комплексни дейности, които съчетават в себе си, както 
възможности за репрезентиране на реалността, така и за фокусиране върху изучаване на 
влиянието на определени фактори. В игровите условия на провокиран конфликт на интереси 
и наблюдение на съпътстващите поведения и модели на вземане на решения могат да се 
изследват природата на ограничаващите убеждения, очакванията и последствията от 
изборите на участниците. Игрите са доказали ефективността си методи за създаване на 
такива условия, тъй като те същевременно подпомагат и конструирането на щадяща среда, 
окуражаваща и награждаваща отворената комуникация и споделяне на опита. Играта може 
да създаде поредица от реални дилеми пред участниците, изпълнявайки функцията на 
активиращо събитие, т.е. необходимото за задълбочено учене значимо предизвикателство 
или т.нар. „объркваща дилема“ (disorienting dilemma) в понятията на теорията на 
трансформиращото учене (Mezirow, 1991, 2000). В настоящата работа интересът е насочен 
към изследване на потенциала на игри, основани на дилеми да способстват ефективното 
учене в тренинга, разглеждано в рамките на конструктивисткото виждане като процес на 
активно създаване на смисъл и на промяна на гледната точка (Pojarliev & Alkalay, 2010). 
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ТЕОРИЯ НА ИГРАТА 
Теорията на играта е продължение на теорията на вземане на решение и изучава 

моделите на конфликт и сътрудничество между рационални субекти. Тя използва 
математически техники за анализ на ситуации, при които две или повече страни вземат 
решения, влияещи върху тяхното благополучие (Myerson, 1997, c.1). Теоретиците на играта 
се опитват да разберат конфликта и сътрудничеството чрез изучаване на количествени 
модели и хипотетични примери. Те могат да бъдат твърде опростени, но по този начин се 
улеснява изваждането на показ на фундаменталните проблеми, скрити в неимоверно по-
сложните ситуации на реалността.  

В теория на играта игра означава всяка социална ситуация, включваща две или повече 
страни, правещи избор влияещ върху желаните резултати. Страните, включени в играта 
могат да се нарекат играчи. Съществуват две основни допускания за играчите – те са 
интелигентни и рационални.  

Играчът е интелигентен ако знае всичко, което знаят и другите за играта и може да 
прави заключения за ситуацията, както всеки друг. Това води до допускането, че ако се 
изгради правдоподобна теория, обясняваща поведенията на интелигентните играчи, всеки от 
тях би разбрал нейните предвиждания. (Myerson, 1997, c.4) 

Играчът е рационален, ако последователно взема решения в преследване на своите цели. 
В теория на играта хората се възприемат само като интересуващи се от своите собствени 
интереси и се приема, че целта на всеки играч е да максимизира очакваната стойност на своята 
печалба, измерена чрез определени единици. С други думи вземащият решение винаги 
предпочита избори, които носят най-високата очаквана полза (Myerson, 1997, c.3). 

Всяко поведение за рационално вземане на решение би могло да се обясни като 
функция на полезността, която количествено характеризира предпочитанията на играча 
относно резултатите или наградите и на разпределението на субективната вероятност, 
която характеризира вярванията относно всички непознати фактори. Един от тях в 
опростената ситуация на играта е изборът на другата страна. Така рационалното решение на 
проблема на всеки играч зависи от решението на проблема на другия играч. Затова предмет 
на анализ в теорията на игрите е взаимодействието между рационалните играчи под формата 
на система от равновесия.  

Класическо в теория на играта е равновесието на Наш, което отразява решението на 
страните да не искат да променят стратегията си. Всички играчи достигат до оптимален 
отговор на ходовете на своите опоненти и въпреки че изборите на опонентите може да не им 
харесват, те не съжаляват за своята стратегия, приемат, че не могат да променят действията 
на съперниците си и не са ориентирани към сътрудничество (Miller, 2003, с.101). 
Стабилността на равновесието зависи от вида на наградите. Ако играчите печелят повече от 
това да бъдат „лоши“ спрямо опонентите, които играят „добри“, то тенденцията е да се 
стигне до засядане в равновесие на Наш, където всеки играе лош. Това е и принципът в 
основата на класическата дилема на затворника (Лън, 2013; Engel & Zhurakhovska, 2012; 
Worden & Levin, 2007; Miller, 2003), където рационалният играч, изправен пред дилемата би 
следвало винаги да признае, т.е. да следва своя интерес. Най-добър е резултатът за този, 
който играе рационално, а опонентите му не (Miller, 2003, c. 118). Но ако всички играят 
рационално ще получат по-лош резултат, отколкото ако играят ирационално. 

Резултатите от играта зависят до голяма степен от това как е построена матрицата на 
печалбите и загубите. В разглежданите по-нататък два варианта на игри, основани на дилеми 
матрицата е конструирана така, че изборът на Х би могъл да бъде по-печеливш от гледна 
точка на индивидуалния интерес, но от колективна гледна точка всички страни биха 
спечелили, избирайки У. При еднократен избор най-добрата стратегия е Х, но при повтарящи 
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се избори играчите трябва да бъдат способни да си сътрудничат, за да постигнат добър 
резултат. Въпреки това задни планове, краткосрочен фокус и съмнения, свързани с края на 
играта могат да направят сътрудничеството невъзможно (Miller, 2003, c.150). 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРИ,  
ОСНОВАНИ НА ДИЛЕМИ В ТРЕНИНГ НА РЪКОВОДИТЕЛИ 
Настоящото изследване се базира на предпоставката, че използването на основани на 

дилеми игри може да бъде много подходящо за създаване на значимо и запомнящо се 
преживяване при тренинг на ръководители по теми като лидерство, работа в екип, 
управление на конфликти и водене на преговори. Очакванията бяха, че в игри, проектирани 
по модела на дилемите ще се изявят установени от теория на играта схеми на поведение, 
създаващи възможност за задълбочено учене.  

Бяха използвани две версии на кооперативни игри, проектирани така, че да дават 
възможност за осъществяване на срещи за договаряне между играчите. Тъй като в игрите 
могат да съществуват повече от едно равновесия, участниците, попаднали в неблагоприятно 
за тях равновесие би следвало да се стремят да се придвижат към по-добро. Те биха могли да 
подобрят изхода на играта за себе си, ако се координират и договорят да следват различна 
стратегия от постигнато неблагоприятно равновесие на Наш.  

Участието в играта беше зададено на групово равнище, така че страните в нея да бъдат 
групи. Очакваше се необходимостта от групово вземане на решение да активира развитието 
на групови процеси, които заедно с получените резултати да предоставят възможност за 
критична рефлексия и учене от опита за промяна на определени индивидуални нагласи. Като 
благодатна почва за осъществяване на промяна в гледната точка на участниците се очакваше 
да послужи преживяването на напрежение от печалбите и загубите вследствие на избори при 
рационално вземане на решение, базирано на егоистичния интерес или поемане на риск за 
търсене на по-благоприятен за всички изход. Очакваше се разбирането на дилемата и на 
реакциите на другите да създаде предпоставки за промени в мисленето на участниците по 
отношение на природата на доверието, конкуренцията, сътрудничеството, лидерството и още 
по-широк спектър от въпроси за мотивите в човешкото поведение. 

Като хипотеза на изследването се очерта очакването, че различията в инструкциите на 
двете игри относно целите ще повлияят чувствително върху поведението на играчите. Това 
ще се изрази в направени повече избори Х и наличие на по-малко групи с позитивен резултат 
в първата версия на играта, при зададена цел за постигане на по-висок резултат от 
опонентите и насърчаване към конкуренция. 

От друга страна се очакваше, че в контекста на тренинг, насочен към развитие на 
екипни и лидерски умения с по-общо зададена цел за постигане на печалба, без уточняване 
дали за отделната група или за всички групи, би трябвало да се изявят в по-голяма степен 
нагласи и поведения на коопериране, изразени чрез избори У и постигане на позитивни 
резултати от повече групи. 

Беше изявена и хипотеза, че реалните, добре сработени и ефективни мениджърски 
екипи във втората версия на играта също би следвало да демонстрират по-високо 
междугрупово сътрудничество, изявено в по-висок общ резултат на групите в играта. 
Допускаше се и че в организации, където съществува конкуренция или някакви вътрешни 
пречки в междугруповото сътрудничество, общият резултат ще бъде по-нисък.  

МЕТОДОЛОГИЯ 
Емпиричното изследване беше извършено в рамките на серия от наблюдения на 720 

избора на около 360 участника в 72 групи, съставени от средни и висши мениджъри. 
Наблюденията бяха проведени по време на обучения на мениджъри и лидери в рамките на 23 
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игри в две версии. Участниците във всяка игра бяха колеги от една и съща организация от 
бизнеса (общо 9 организации), с изключение на две игри, съставени от участници в отворена 
магистърска програма по мениджмънт и една игра на участници от различни организации 
конкуренти. Съставът на групите беше в диапазона между 3-8 участника. Най-често групите 
включваха 4-5 участника.  

Най-общо целите на игрите бяха: 1) да се демонстрират ефектите от конкуренцията; 2) 
да се покаже по драматичен начин ползата от сътрудничество при вътрешногруповите и 
междугруповите отношения; 3) да се изследва как лидерството може да повлияе на 
резултатите; 4) да се изследва доверието между участниците в групите и ефектите от 
неговото оправдаване или предаване. 

Бяха проследени количествени променливи като брой групи спечелили в играта, брой 
групи, завършили с позитивен резултат, баланс печалби-загуби, брой избори У/ Х на първия 
ход и общо в игрите. Бяха наблюдавани стратегиите и поведенията на участниците в групите 
при вземането на решения и срещите за договаряне.  

Специално внимание беше отделено на изводите и прозренията от проведените 
дискусии след игрите. Дебрифингът беше организиран върху въпроси засягащи случилото се 
и чувствата и мислите, породени от него. Те бяха насочени към очертаване на поведенията, 
допринесли или затруднили постигането на оптимален резултат и реакциите на 
съотборниците към тях. Обсъждаха се практиките за оказване на влияние в контекста на 
развитието на лидерски и екипни умения, управление на конфликти и водене на преговори. В 
края на дискусията се правеше опит за трансфер на поуките към реални ситуации от 
работната среда.  

ПРОЦЕДУРА  
И в двете версии на играта от всяка отделна група в десет последователни рунда се 

изискваше да избира между Х и У. Участниците в групата трябваше да постигнат 
съгласие с колегите си за избора на групата във всеки рунд, вземайки колективно 
решение, без да знаят избора на опонентите. Печалбата или загубата за всеки рунд 
зависеше от решенията и изборите, направени от всички групи. Между определени 
рундове имаше възможност за срещи, където един избран представител от всяка група 
можеше да се съвещава с представители на другите групи. Срещата се провеждаше само 
при желание на всяка от страните. 

Първата версия беше реализирана в контекста на обучения по управление на 
конфликти и водене на преговори. Проследени бяха резултатите на 20 групи участници в 
рамките на 10 игри, включващи по два опонента. Условията за разпределение на печалбите и 
загубите в играта са показани на фиг. 1 (по Huthwaite International, 2000).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Матрица на печалбите и загубите  
във версията с два опонента 

  Група 2 

  У Х 
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Срещите за договаряне се провеждаха след четвърти и осми рунд. Получените 
резултати в последните два рунда се удвояваха. Печелеше групата, която отговаряше на 
условията: 1) има позитивен резултат; 2) има по-висок резултат от другата група. Така 
проектираните цели на играта насърчаваха конкуренция и изкусно договаряне за постигане 
на превес в резултата.  

Втората версия на играта беше реализирана в контекста на обучения по лидерски 
умения и работа в екип с изключение на една игра, проведена на годишна среща на 
дистрибутори-конкуренти с цел провокиране на дискусия относно ползи от евентуално 
сътрудничество. Инструкцията беше модифицирана, задавайки като цел постигането на 
максимална печалба, без уточняване за кого – за отделната група или като общ резултат. 
Проследени бяха резултатите на 52 групи участници, от които 40 от една и съща 
организация и 12 сборни групи в рамките на 13 игри включващи по четири опонента. 
Условията за разпределение на печалбите и загубите в играта са показани на фиг. 2 (по 
Kouzes & Posner, 2010, c. 503). 

  
Възможни 
комбинации Резултати 

4 Х Всеки Х губи 100 

3 Х 
1 У 

Всеки Х печели 100 
У губи 300 

2 Х 
2 У 

Всеки Х печели 200 
Всеки У губи 200 

1 Х 
3 У 

Х печели 300 
Всеки У губи 100 

4 У Всеки У печели 100 

Фиг. 2. Матрица на печалбите и загубите  
във версията с четири опонента 

Срещите за договаряне се провеждаха след четвърти, седми и девети рунд. 
Получените резултати в последващите ги рундове респективно се утрояваха, умножа-ваха по 
пет, а в последния рунд по десет.  

При наблюдението на всяка игра бяха записвани всеки избор на групите, получените 
крайни резултати, ключови коментари по време на обсъждането на изборите и изказани 
мнения при дебрифинга на играта. Повечето от срещите на представителите на групите бяха 
записани на видео. Някои от групите бяха помолени да извършат писмена рефлексия върху 
играта след тренинга като по този начин предоставиха материал за анализ на въздействието.  

РЕЗУЛТАТИ 
В първата версия на играта балансът на направените общо 200 избора беше: У – 73, 

36,5%; Х – 127, 63,5%. Балансът на печалби и загуби при максимално възможна печалба 72 
точки в една игра е представен в табл. 1. 

Таблица 1. Баланс на печалби и загуби в първата версия на играта. 
Игра 

Опоненти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І 24 24 6 6 3 -12 -12 -15 -21 -18 
ІІ -24 -24 -18 -18 -9 -12 -12 -27 -33 -42 

Общо: 0 0 -12 -12 -6 -24 -24 -42 -54 -60 
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Зададените цели на играта: позитивен и по-висок резултат от опонента постигнаха пет 
групи, 25%, в пет от игрите, 50%. Останалите петнадесет групи, 75%, завършиха с негативен 
резултат. В нито една игра не се стигна до общ позитивен баланс или позитивен резултат и за 
двете групи. 

Повечето групи, 75%, започнаха с по-ниско рисковата стратегия, избирайки като първи 
ход Х в съответствие с очакването за рационално поведение, предвидено от теорията на играта. 
В 90% от игрите изборите преди първата среща доведоха до равновесие на Наш Х/Х. При 
дванадесет групи или 60% от двойките то се установи още от първия ход. При 20% от групите 
това се случи на втория ход, а за 10% на третия ход. Само една група направи изключение с 
ирационален избор, избирайки два хода У след два начални последователни хода Х.  

Почти всички групи, 90%, искаха среща, за да могат да се договорят да превъзмогнат 
„потъването“ в отрицателни резултати. Основна тема на срещите беше „изплуването“ от 
създалата се ситуация и договаряне за съвместна игра на У поне до втората среща. В 70% 
процента от случаите беше постигнато по-доброто равновесие У/У чрез спазване на договорката, 
като дори една от групите успя да уговори и да реализира компенсиране на негативен резултат 
от рундовете преди срещата. При 20% от случаите една от групите спечели предимство в пети 
рунд, неспазвайки споразумението, което обаче веднага доведе до познатото равновесие Х/Х в 
следващите ходове до втората среща (и до края на играта). Само в една от игрите групите се 
отказаха от провеждане на среща и на практика продължиха с установеното равновесие Х/Х, 
въпреки еднократния ирационален избор У от едната група на шести ход.  

Втора среща поискаха 95% от групите, като централни въпроси бяха взаимното 
убеждаване кой заслужава да спечели и търгуването при какви условия. В резултат 80% от 
групите играха два последователни хода Х, като в шест от игрите получиха същия отговор и 
от другата страна и приключиха с равновесие Х/Х. Четири от групите, 20%, „се излъгаха” да 
играят У в девети рунд и загубиха играта, като половината от тях на последния ход 
възстановиха равновесието Х/Х, а другата половина продължиха с ирационалния избор У, 
надявайки си до последно на реципрочен жест или поне на компенсаторно укрепване на 
„моралното си превъзходство“.  

Във втората версия на играта балансът на направените общо 520 избора се 
разпредели поравно: У – 260, 50%; Х – 260, 50%. Балансът на печалби и загуби за всяка от 
игрите при максимално възможни 10 000 точки е представен на таблица 2. 

Таблица 2. Баланс на печалби и загуби във втората версия на играта. 
Опоненти 

Игра 
І ІІ ІІІ ІV  

Общо: 
1 2800 2400 2000 2000 9200 
2 2500 2500 2500 900 6600 
3 4700 100 100 100 5000 
4 4000 800 0 -800 4000 
5 4500 500 -300 -700 4000 
6 2400 2400 2400 -4000 3200 
7 5500 2700 -3700 -4500 0 
8 2300 1900 1100 -6500 -1200 
9 1700 -1100 -1500 -3500 -4400 

10 100 -700 -700 -3500 -4800 
11 900 100 -3100 -3100 -5200 
12 -500 -900 -2500 -3300 -7200 
13 -1100 -1100 -1500 -3500 -7200 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
247 

Почти половината - шест игри завършиха с позитивен баланс на резултата. В три от 
тях резултатите бяха позитивни за всички участващи групи. Шест игри завършиха с 
негативен баланс, като в две от тях резултатите бяха негативни за всички групи. Една от 
игрите завърши с нулев баланс. 

Общо двадесет и девет групи, 56%, завършиха своята игра с позитивен резултат, а 
двадесет и три, 44%, с негативен. Девет групи, 17%, играха последователно само У отначало 
докрай независимо от изборите на другите, а шест групи, 12%, само Х. 

Предвид различния контекст и модифицирана цел на играта, по-малко групи (25 от 
52), 48%, избраха Х като първи ход. Преди първата среща в четири от игрите, 31%, изборите 
се развиха към установяване на равновесие на Наш (Х/Х/Х/Х). В седем от игрите, 54%, една 
или повече групи заемаха принципна позиция да играят последователно У като по този 
начин обаче позволяваха на други да печелят за тяхна сметка, т.е. беше постигнато временно 
равновесие Х/Х/Х/У или Х/У/У/У. Само в две от игрите, 15%, се установи равновесие 
У/У/У/У, без предварителна договорка, което се потвърди и за по-нататък, а в една от игрите 
след такова равновесие в първите два хода, една от групите продължи с Х, показвайки 
неговата нестабилност при отсъствие на договаряне.  

Повечето групи след четвъртия рунд проведоха среща, на която договориха 
продължаване с У в пети рунд. В четири от игрите една от групите се отказваше от участие в 
срещата, което довеждаше до невъзможност за договаряне. Някъде уговорката не беше 
категорична, тъй като представителите на групите оставяха открита възможността групата 
им да реши да избере друго.  

В шест от игрите уговорката беше спазена от всички групи. В останалите игри поради 
липса на договорка или поради нейното нарушаване от определени групи се получиха 
различни баланси между Х и У. 

Двадесет от групите, 38%, в осем от игрите избраха принципно решение да играят 
последователно У докрая. В две игри това беше единодушно решение и на четирите групи, 
което се реализира без отклонения, така че всички завършиха с равновесие У/У/У/У.  

В четири от игрите шест от групите печелеха чрез избор Х на гърба на „принципни“ 
групи, които играеха само У. В един от случаите една от групите играеше последователно Х, 
без да идва на срещи за договаряне, възползвайки се от опитите на другите групи да играят 
конструктивно и да „изплуват“. В друг вариант договорката за У се отнасяше и спазваше 
само в рунда след срещите, след което беше нарушавана от една или повече групи. 
Обикновено „предателството“ или неявяването на една от страните на срещите водеха до 
криза на доверието, епизодични нерационални избори и в крайна сметка равновесие на Наш 
Х/Х/Х/Х. В три от игрите договорката за последователна игра на У се поддържаше и се 
изпълняваше последователно до последния рунд, където една от групите я нарушаваше и 
печелеше с голяма преднина пред останалите. 

ИЗВОДИ И ПРОЗРЕНИЯ 
Очакваните схеми на поведение бяха изявени в наблюдаваните игри. Беше потвърдена 

хипотезата за значително по-широко изявяване на нагласи и поведения на коопериране във 
втората версия на играта, измерени чрез сравняване на броя на направените избори Х/У и 
броя групи, реализирали позитивен резултат в края на играта (табл. 3). 

Таблица 3. Сравнение на изборите и резултатите от двете игри. 
 Първи ход  

Х 
Първи ход  

У 
Брой избори 

Х 
Брой избори 

У 
Групи с 

позитивен 
резултат 

Групи без 
позитивен 
резултат 

І версия 75% 25% 63,5% 36,5% 25% 75% 
ІІ версия 48% 52% 50% 50% 56% 44% 
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Въпреки предполагащата коопериране инструкция, особено в контекста на темите на 
тренингите, във втората версия на играта също се наблюдаваха в относително висока степен 
поведения, ориентирани към съперничество, максимизиране на ползите на своята група и 
надхитряне на другите, включително чрез „предателство“ и неспазване на договорките. 

Навсякъде проличаха тенденциите към достигане на определено равновесие, което 
трябваше да бъде подобрено чрез възможностите за договаряне. Участниците преживяваха 
интензивно напрежение, генерирано от дилемите в процеса на групово вземане на решения и 
оказвано влияние помежду им.  

Като цяло се потвърдиха очакванията, че вероятно по-ефективните мениджърски екипи 
ще покажат и по-високо междугрупово сътрудничество. Най-високият общ резултат беше 
постигнат от екип на мениджъри в организация безспорен лидер по пазарен дял в силно 
конкурентна пазарна среда, и която целенасочено изгражда екипна култура на работа. 
Интересно беше наблюдението, че най-ниските общи резултати (-7200) бяха получени в две 
игри с участници висши мениджъри от организация, която беше определила като свой 
проблем сътрудничеството между отделите и холдингова организация, която проблематизира 
доверието като основен въпрос в развитието си. Още по-интересно беше наблюдението, че 
средни мениджъри от последната организация постигнаха един от най-високите резултати в 
контраст с този на висшите мениджъри. Това даде основания за размисъл на какво равнище се 
проявява засиленото конкурентно поведение и как влияе върху доверието и сътрудничеството 
в цялата организация. На практика голяма част от групите, ориентирани към избор У във 
втората версия на играта се състояха от средни мениджъри, работещи в производство и 
основаващи дейността си върху необходимост от екипна работа. 

Резултатите от наблюденията на процеса на вземане на решения в групите, избираните 
стратегии и модели на поведение и последващи дискусии разкриха създаването на отлични 
условия за учене. Отделните участници се различаваха значително в своя предишен опит и 
вярвания, поради което извличаха различни поуки и прозрения. Голяма част от тях показаха 
валидни доказателства за осъществяване на промяна в гледната точка, които бяха най-добре 
демонстрирани в рефлексиите им след обучението. Следват обобщени в няколко типични 
групи изводи и съответни примери от получените рефлексии.  

1. Постигането на благоприятен резултат е следствие от взаимозависими избори.  

Някои от играчите, избиращи Х очакваха, че ще се възползват безнаказано от другите, 
надявайки се, че те ще продължат да играят У. В процеса на играта те осъзнаха, че това не може 
да продължи дълго и научиха, че ги чака загуба, когато другата страна коригира избора си. 

„Гледайки от моята собствена група, ние почнахме с мисълта за победа на всяка цена. Избирахме X с 
ясната цел, че така като отбор ще спечелим повече спрямо другите. Скоро обаче осъзнахме грешката си. 
Осъзнахме, че поведението ни беше печеля-губиш, а резултатът щеше да е просто, че ще загубим по-малко от 
другите, но няма как да спечелим, освен ако не започнем да следваме принципа „печеля-печелиш.” 

В ситуациите, включващи няколко страни е трудно да се оценят вероятностите за 
възможните избори на опонентите. Играчите трябва да разберат поведението на другата страна 
при вземане на решение, т.е. да се поставят в тяхната позиция. По време на това мисловно 
упражнение, играчите осъзнаваха, че опонентите от своя страна също се опитват рационално да 
разрешат проблема и да оценят вероятността на изборите на другата страна. Тоест реципрочно 
да се поставят в нейната позиция. Това постепенно ги водеше до осъзнаване, че никой от 
отделните проблеми не може да се реши без разбиране на решението на другата страна.  

„При този тип работа зависим от други екипи и хора зад техните представители, на които може и 
да не успеем да повлияем. Т.е. не всичко е в нашите ръце, така че тук имаме упражняване и на воля да правим 
от една страна най-доброто, докато съзнаваме, че независещи (в голяма степен) от нас фактори могат да 
развалят или намалят значително степента на успех.“ 
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За някои от играчите, особено във втората версия на играта беше необяснимо защо 
колегите им избират Х, при положение, че за тях беше очевидно, че целта е да се изяви 
ползата от сътрудничеството. На практика те подценяваха силата на рационалния избор, 
който диктува търсенето на по-големи ползи. Често това водеше до силни емоционални 
реакции, породени от кризата на доверие, изострено дискутиране на очерталата се дилема и 
възприемане на някоя от двете стратегии. Едната беше отстояването на принципната позиция 
У и при успех в изиграването на лидерска роля на срещите за договаряне, привличане и на 
другите към нея. Другата беше прилагането на познатия в теория на играта рационален 
принцип „танто за танто” (Axelrod, 1984), препоръчващ повторение на предишния ход на 
противника и наказване с Х. И в двата случая провокираните реакции и получени резултати 
даваха отлична основа за тестване на решенията и водеха до ценни поуки. 

2. По-добрият резултат е следствие от оказване на влияние върху неконструктивните 
нагласи и договаряне за сътрудничество.  

В съответствие с теория на играта, когато се стигнеше до ситуация, в която всички 
страни играеха последователно Х, най-добрият начин за измъкване от нея беше да се убедят 
опонентите, че всички трябва да започнат да играят У.  

„Играта Х/ У остави най-ярка следа в мен от обучението. Непрестанно се борих с двама от екипа си, 
за да ги убедя в моята позиция, която съм щастлива да призная, че беше правилната. Почувствах се лидер. 
Защото знаех целта на играта, защото целта съвпадаше с моята цел и истина, и защото вярвах, че мога да 
убедя останалите и успях  Тази игра остави в мен следа… Знаете ли, всеки ден мисля за нея и я разказвам на 
толкова много хора. Тя ни доказа, че ние искаме дадено нещо, но просто искаме да си го постигнем и да минем 
по заучените пътечки. После? После се вайкаме защо нищо различно не се получи.“ 

Някои играчи не вярваха, че могат да повлияят на изборите на другата страна като 
говорят с нея. Дотолкова бяха убедени в стабилността на установеното равновесие Х/Х, че 
отказваха участие в срещите. Теория на играта учи, че ако успехът е съмнителен, не трябва 
да се променя собствената стратегия. Това водеше до негативни резултати и за двете страни. 
В течение на играта участниците осъзнаваха изключителната важност на срещата като 
единствен инструмент за влияние и промяна на ситуацията от губя-губиш в печеля-печелиш.  

„В началото аз естествено се насочих към конкуренция и опит да изработя стратегия, при която 
моят екип да излезе начело. Бях убеден в целта си, въпреки противното мнение на други в екипа, докато не 
поставих под съмнение ключовото изискване. След известни терзания относно крайната цел аз прозрях и 
видях ясно и категорично какво всъщност трябва да се прави. Тогава предишните опити на Мила да ме убеди 
в целта добиха истински смисъл и вече нищо не можеше да ме отклони от нея. Оставаше единствено да се 
опитам да помогна на останалите екипи да прозрат това, което бях разбрал аз. Дори поех инициатива да 
бъда представител на нашия екип.“ 

Изплуването към позитивни резултати зависеше от поемането на лидерство от 
конструктивни участници в групата за справяне с дефанзивните нагласи и съмнения, 
препятстващи договарянето и спазването на договорките.  

„В играта ме впечатли как различно фокусираните хора (съответно към кооперативност или към 
конкурентност) влияят на цялата система. Много тревога изпитах от това че е необходимо малка част от 
хората да са конкурентни и това води до големи негативи за всички останали. Мисля че човек трябва да е 
много смел, за да следва принципи и да не се поддаде на страха от загуба и провал или на алчността.“ 

3. Установяването на доверие е от ключово значение за устойчиви позитивни резултати. 
Като ключово в ситуацията беше очертано установяването на доверие между страните. 
„Най-интересното преживяване беше играта с изборите X\Y. В живота наистина ежедневно има 

ситуации, които лесно биха могли да се решат със сътрудничество, но се възприемат погрешно като 
конкурентни ситуации. Това е вероятно поради организационната култура, в която дори да се говори за 
сътрудничество, често насърчава вътрешната конкуренция. Когато установихме високото доверие 
решенията започнаха да се вземат по-лесно, и не губехме време в сметки и уговорки.“ 



Българско списание по психология, 2014, бр. 1-3 
250 

Участниците осъзнаваха, че собственият избор е повлиян от липсата или наличието на 
доверие, че другата страна ще играе конструктивно. Убедеността, че другите ще излъжат и 
съмнението в добрите намерения водеше до настояване за избор Х, който изпращаше 
негативно послание и рано или късно се връщаше като бумеранг.  

„Показателното от играта е, че доверието се гради много трудно, а може да бъде разрушено само за 
миг. Да градиш доверие означава да си честен и открит във всяко свое намерение и действие. И най-важното, 
което осъзнах – в човешките взаимоотношения доверието трябва непрекъснато да се доказва. Дори ако ти си 
сигурен в себе си и имаш безкрайно доверие в отсрещната страна, при най-малкото съмнение от нейна 
страна, ти си длъжен да се отзовеш, да комуникираш отново ясно очакванията и потребностите, за да сте 
сигурни отново, че вървите в една посока и че действате спрямо принципа „печеля-печелиш“. 

От друга страна до разколебаване на доверието се стигаше при непоемане на 
категорични обещания от несигурни представители на групите по време на срещите и 
оставяне на възможност решението да се повлияе допълнително от групата. Осъзнаването на 
необходимостта от увереност за убедително лидерство и печелене на доверие беше ценна 
точка за учене за някои от участниците. 

В една от игрите на първата среща бяха договорени печеля-печелиш ходове до края на 
играта и някои участници се предовериха в на практика нестабилното равновесие, отказвайки 
участие в последната среща, за да препотвърдят уговорката. Отсъствието им породи съмнение, 
че ще се спази обещанието. Това породи разгорещена дискусия в една от групите, чиято 
кулминация се изрази във възклицанието на един от участниците: „Ще повярвам в доброто, 
ако другите са избрали У!“ В крайна сметка групата последва своя интерес, наруши 
договорката и избра ниско рисковия и печеливш ход. След като стана ясно, че все пак другите 
са изпълнили обещаното, това даде основание на водещия да конфронтира участника с 
въпроса: „Е, повярва ли в доброто?“. По-късно участникът отрази в рефлексията си:  

„Разбрах, че емоциите играят по-силна роля от фактите в процеса на вземане на решения. В играта 
Х/Y нашият отбор спечели, но само защото емоциите взеха връх в окончателното решение. Доста 
поучителна игра, от чиято победа над другите отбори, в нашия остана горчивината от нея. И то защото не 
гласувахме доверие. Емоциите стимулират промяна в поведението по-бързо от логиката. Разбрах, че 
емоционалният отговор в сравнение с логичния изисква много по-малко усилия, което води до „подводни 
камъни” и грешни решения… Научих се, че мога да опитвам да се доверявам повече.“ 

4. Позитивният резултат е следствие от дългосрочно предвиждане и наличие на 
стратегия.  

Някои участници се убеждаваха, че липсата на цялостно виждане и разбиране за 
развитието на играта ограничава значително възможностите им да повлияят на останалите. 
Това се изразяваше в неубедително или недалновидно поведение по време на срещите и 
дискусиите относно изборите.  

 
„В играта X/Y нямах ясна визия, знаех правилният отговор, но не можех да обясня целта, тоест 

знаех как трябва да изглеждат нещата, но защо точно го правим това – не можех да отговоря дори на себе 
си. Не можах да си изясня този въпрос и затова не можах да го обясня и на екипа ми.“ 

В една от групите беше възприета отначало печеливша стратегия за неявяване на 
срещите, довела до възползване от решението на другите да играят кооперативно. 
Продължаването обаче на същата стратегия направи невъзможно постигането на позитивен 
резултат въпреки конструктивната нагласа на останалите участници. От друга страна някои 
участници отчетоха, че определен минал опит може да бъде пречка при избора на стратегия. 

„Миналият опит може да ти изиграе лоша шега. Ситуацията винаги е нова, винаги различна, ако ти 
също постъпиш по различен начин – нещата се променят.“ 

„От опита в играта успях да се убедя, че лидерите трябва да решават проблемите не изхождайки от 
миналия си опит, а изхождайки от появяващото се бъдеще… като крайна цел, там нейде в далечината свети 
звездата на дългосрочните взаимоотношения, на доверието, на дългосрочната перспектива, а не на 
временната изгода.“ 
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Вследствие на опитите за придвижване към и поддържане на ново равновесие някои 
участници прозряха, че ако то не е равновесие на Наш, не може да гарантира постижимост и 
стабилност на резултатите. Натискът за печалба особено в първата версия на играта 
неизменно водеше до надлъгване в последните два рунда и до загуба на по-наивната група.  

5. Трансформирането на разбирането за ползи води до промяна. 

Някои от най-важните прозрения на участниците бяха свързани с възникването и 
справянето с морални дилеми като цената на победата и последствията от надхитрянето на 
другата страна. „Добре де, ще победим, но на каква цена? Как ще гледаме колегите в очите 
след играта?“  

„Победата в играта не донесе на никого в отбора ни усещането, че е победител. Точно обратното – 
почувствахме се като „предатели“ на гласуваното ни доверие. Неприятно усещане, а и срам. Победата ни 
направи по-губещи от всички. Сигурна съм, че подобна ситуация ще се случи и в реалния живот и се надявам 
тогава да отделя повече време на наблюдението, за да видя ситуацията със свеж поглед и да взема 
правилното за всички решение.“ 

Участниците променяха гледната си точка да възприемат ползите от играта само като 
монетарни и еднократни. Съвместното преживяване с колегите трансформираше 
разбирането им за очаквана полза – от количествено измеримо в точки или левове към 
качествено измеримо: равнище на доверие, дългосрочно сътрудничество, удовлетворение от 
постигане на печеля-печелиш решения.  

„Установих, че е много по-леко, когато съм загубила, но с знанието че имам принос в 
просперитета на цялото.“ 

Участниците осъзнаваха, че индивидуалното разбиране за полза или печалба зависи от 
множество променливи, чието отсъствие или наличие може да стеснява или да разширява 
възприятието и да предопределя поведението им.  

Извадките от рефлексиите по-долу показват още в какъв дух са прозренията на 
участниците в игрите. Те показват силата на тяхното влияние, потенциала им да провокират 
и експлицират дадени убеждения и нагласи, както и да насочват към действия, основани на 
нови гледни точки.  

„Играта, при която най-силно усетих промяна в себе си и по-дълбоко разбиране на нещата остана 
X/Y. Поуките и изводите от тази задача наистина донесоха обрат в мисленето ми и мисля че постигнах 
истински прогрес в личен план.“ 

„Несъмнено, една от най-емоционалните игри беше „Х/У”. Тя разтърси всички, накара ни да се 
замислим за много от действията си в реалното ежедневие… Основните изводи са, че доверието се гради 
трудно и много по-лесно се разпада, както и че може да се постигне много повече чрез сътрудничество, 
отколкото чрез съперничество.“  

„Играта ме постави в ситуация да осмисля дали съм създал такава култура на доверие в моите екипи 
и как го поддържаме.“ 

„В една бъдеща такава ситуация ще се поуча от грешките си и ще съм по-убедителна към 
партньорите си въпреки различията в мисловните ни модели. Ще наблегна на ползите печеля-печелиш.“ 

„Във фирмата, в която работя имаме вътрешни проблеми между отделите вследствие на липсата на 
„печеля-печелиш”. Това ще е една от основните насоки, в която ще работя.“ 

„Играта Х/Y окончателно затвърди мнението ми, че и в бизнеса, и в живота хората, използващи 
измами или игри на дребно са обречени на неуспех. Това просто е неустойчиво.“ 

„Най-силно ме впечатли играта Х/У. Оттам извлякох мно-ого прозрения...научих, че човек действа 
спрямо убежденията си, т.е. себе си и в игрите, и в работата, и в личните си взаимоотношения. Изненадах се 
колко почтени сме хората в същността си и че държим на дадената дума, но много лесно излизаме от 
равновесие, ако не се чувстваме сигурни. Изненадах се колко лесно се лъжем в същността на хората, и колко 
бързо се влияем, когато се засегне достойнството, честта, духа, ценностите.“ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Съвременният тренинг на ръководители се провежда в контекста на динамични 

промени в организациите и нарастващи изисквания на бизнес средата към лидерите. 
Посрещането на голяма част от новите предизвикателства пред ръководителите би могло да 
се извърши чрез постигане на съществена промяна в техните нагласи и поведение. На 
лидерите все повече се налага да отчитат ограниченията на своето настоящо познание и 
гледни точки. Често те са носители на определени вярвания и ценности, без промяната на 
които не биха могли да се постигнат целите на едно обучение или развитие. Това е особено 
характерно в областите на развитие на „меки“ умения, свързани с установяването и 
поддържането на продуктивни взаимоотношения с хората. В основата на такива умения са 
способностите за изграждане на доверие и вземане на решения, формиращи взаимоизгодни и 
устойчиви отношения с другите.  

Поуката, че изострената конкуренция в играта води до негативи за всички страни има 
най-голям потенциал за насърчаване на трансформиращо учене, когато участниците 
осъзнаят, че голяма част от икономическите и социалните взаимоотношения се развиват на 
базата на подобни принципи. Ако играта се играе само един път, тогава при вземането на 
решение е необходимо да бъде предвидена вероятността рационалният егоистичен интерес 
да вземе надмощие и да тласне към разрушителна конкуренция. Следният коментар добре 
илюстрира силата на играта и посочената тенденция: 

„Играта безспорно бе най-коментираната и изпълнена с полемика игра, която съм виждал досега в 
живота си. Четирите отбора бяха с тотално различна тактика, един от тях тръгна да търси постоянна 
печалба и накрая спечели за сметка на цялостната печалба на всички.“ 

Играчите могат да спечелят общо повече, ако си сътрудничат, но за да се постигне 
резултат опонентът трябва да вярва, че ако излъже, ще има негативни последствия за него. 
Равновесието на Наш подсказва, че рационалното преследване на лична печалба, дори пред 
неприятелски настроен опонент, може да доведе до определен ред, в който всички играчи да 
бъдат съгласни с определена стратегия на избори и тази стратегия да има смисъл за тях. 
Разбирането на дилемите и на реакциите на хората може съществено да промени мисленето 
по въпроси от управленски, икономически и личен характер. Добър пример за формирането 
на нова гледна точка е установяването между участниците на жаргон „Играй У!” при 
следващите съвместни дейности.  

Въз основа на описаните наблюдения, факти и продукти от дейността може да се 
заключи, че игрите, основани на дилеми са подходящи активиращи събития, създаващи 
отлична основа за изява на определени вярвания и ценности на участниците, за насърчаване 
на рефлексия и критичен диалог, способствайки осъществяването на трансформиращо учене.  
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ПСИХОЛОГИЯ ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА 

Маргарита Бакрачева1 
Резюме 

Въпросът за мястото на психологията във фотографията е до голяма степен осъзнат, без да се дискутира 
специално. Възприятията и асоциациите са психични процеси, които се провокират от изображенията на 
снимката. Основните похвати във фотографията са композиция, форми и линии, използване на цветовете, 
светлината, негатива, символи и акценти. Изборът остава основно интуитивен, подсъзнателен, като 
илюстрация за двустранния процес на взаимодействие между вътрешния свят на фотографа и зрителя, но 
могат да се потърсят и възможностите за целенасочено подсилване на желания ефект с отчитане на 
психологическите принципи. В статията са проследени връзките между психологията и фотографията и са 
приведени примери за някои основни моменти. Те почиват на универсалността в човешките възприятия като 
отправна точка. Отделено е място за интерпретация на няколко композиции в цялост, което поставя фокуса 
върху субективното разгръщане на асоциациите и възприемането. Основният принцип е използване на 
универсалното като врата към отключване на индивидуалното. 

PSYCHOLOGY AND PHOTOGRAPHY 

Margarita Bakracheva 
Abstract  

The issue concerning the role of psychology in photography is largely lucid, even without a special discussion. 
Perceptions and associations are the mental processes provoked by photo images. The main techniques in photography 
are composition, shapes and lines, use of color, light, negative, symbols and accents. The choice remains essentially 
intuitive, subconscious, as an illustration of the double process of interaction between the internal world of the 
photographer and the viewer, however the opportunities for targeted reinforcement of desired effect, taking into 
account the psychological principles can be emphasized. Article traces the links between psychology and photography 
and sets examples for some of the key moments. They rest on the universality in human perception as a starting point. 
The interpretation of several compositions in entirety puts the focus on the subjective development of the associations 
and the perception. The basic principle is the use of the universal as a gateway unlocking the individual 

ПСИХОЛОГИЯ ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА  
Пресечна точка или фотографията е психология? Вероятно първата асоциация за 

връзката между психологията и фотографията е субективността – във възприятията, 
композицията, перспективата. В редица държави програмите за обучение на фотографи 
включват като отделен курс Психология на фотографията. Това е така, защото на практика 
във всяка снимка има много психология. Индивидуално и колективно несъзнавано – 
мотивите фотографът да подреди композицията или да изрази себе си - са сходни с нагласата 
на възприемащия да осмисли и почувства запечатания образ. 

Няма двама души, които абсолютно идентично да заснемат една и съща тема. По 
същия начин няма двама души, които по еднакъв начин да възприемат изображението, което 
виждат. Субективен момент има в автора на снимката – селективният подбор на темата. 
Основният смисъл се задава от човека, който възприема изображението. По този начин се 
получава връзката между два субективни свята – на снимащия и на наблюдаващия. Никога 
не можем да бъдем сигурни дали това, което искаме да кажем, се възприема по същия начин, 
както и че ние възприемаме точно това, което ни казват. Така стигаме до позицията, че 
постигането на разбиране и инсайт за психичните процеси на другия е много по-сериозен 
въпрос, отколкото обикновено си даваме сметка (Hall, 1973).  

Апаратът документира визуалното поле, т.е. това, което се вижда. То на свой ред 
отключва визуалния свят на зрителя (Hall, 1969). Фотографията е процес на двустранно 
взаимодействие и трябва да се има предвид, че снимката не говори – тя само подсказва и 

1 Доц.д-р Маргарита Бакрачева, Департамент по психология, ИИНЧ-БАН 
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отваря вратите. Следователно, няма „правилна“ или „погрешна“ интерпретация, а само лична, 
субективна. Начинът, по който възприемаме това, което е пред нас, тук и сега, се влияе както 
от миналия ни опит, така и от настоящите ни потребности и очаквания (Krauss, 1983). 

По този начин можем да кажем, че самата фотография е психология - визуалният 
образ помага да навлезем в дълбините на пресечната точка между емоциите на фотографа и 
зрителя. Засягат се всички принципи на възприятие, емоция, креативност, лична 
идентичност, междуличностна комуникация, междуличностни връзки. Това обяснява начина, 
по който създаваме визуалните образи и как реагираме когато ги наблюдаваме. Снимките 
разкриват какви сме като личности, със съзнаваната и несъзнаваната част от себе си, какви са 
нашите копнежи и страхове. Във времева и пространствена перспектива ни показват както 
пътя, който сме минали, така и това, което сами си предначертаваме занапред.  

Отделните снимки пораждат и пресъздават цялата гама емоции и чувства – гняв, 
тревога, радост, любов. Изразяват мислите и усещанията и на фотографа, и на зрителя. 
Пресъздават и ситуативното ни настроение – в различни моменти по различен начин в 
зависимост от собствената си нагласа възприемаме една и съща снимка.  
Колко често сте се усмихвали или разнежвали от снимка и в тежък за вас момент? Може би  
единствената разлика между картината и снимката е в това, че художникът изразява 
вътрешния си свят, докато фотографът пресъздава вътрешния си свят чрез начина на 
пресъздаване на външния свят. Този вътрешен свят намира израз в проекциите на познати и 
непознати образи с емоционален заряд. Вероятно това е и отговорът на въпроса защо в някои 
култури хората отказват да се снимат поради страха, че душата им ще бъде заключена. 

1. ФОТОГРАФИЯТА В ПСИХОЛОГИЯТА 
Първият документиран случай на фототерапия е от 1856 г., едва 20 години след появата 

на първата снимка (Prosser & Cronin, 1998). Джуди Вайзер най-обстойно описва и интегрира 
фототерапията в консултативната практика (Weisser, 1993). Днес програмите за обучение на 
терапевти за работа със снимки са популярни по цял свят и представляват отделно 
направление в практиката. Това, което създава усещането, е цялата комбинация – какво е 
поместено и кое е пропуснато, какъв е фонът, емоционалното състояния, езикът на тялото; 
всички елементи и възможни комбинации. При работата със снимки с терапевтична цел 
специалистите внасят разграничение между “фототерапията” и “терапевтичната фотография”. 
Фототерапията представлява работа със снимки с акцент върху взаимодействието между 
клиента и заснетия материал, докато терапевтичната фотография се разглежда като 
използване на процеса на снимане за самите лица с цел себепознание и себеразкриване 
(Weiser, 2004). Има безброй публикации по темата прилагане на фототерапията за разрешаване 
на специфични проблеми или като терапевтичен подход. (Amerikaner et al., 1980; Anderson & 
Malloy, 1976; Aronson & Graziano, 1976; Cosden & Reynolds, 1982; Darrow & Lynch, 1983; 
Fryrear, 1983; Katz, 1987; Stewart, 1979; Weiser, 2002; Weiser 2001; Weiser 2000, Weiser 1999; 
Weiser 1990; Weiser, 1988a, Weiser 1988b; Weiser 1986). 

Каква е реакцията докато гледаме снимка? Процесите са усещане и възприемане,  
чувстване и осмисляне. Усещането обхваща непосредствения относително непреработен 
опит, свързан със стимулирането на някое от сетивата ни или няколко наведнъж (зрение, 
слух, обоняние, вкус, усещане). Възприемането се отнася до основните мисловни операции, 
свързани с интерпретиране и анализиране на сензорната стимулация. Създава се нишката 
между съзнателното и несъзнателното, които в обобщен вид са пресъздадени на снимката 
във вид на визуални форми. Чувстване и възприемане, смесване на визуалното и вербалното, 
на мисленето и чувстването – ние сме динамична и непрекъснато движеща се система. 
Въображението е цялостно, фантазно, емоционално и субективно. Изображенията лесно 
провокират емоции и чувства, съдържат елементи, които са разпознаваеми и са свързани 
както с мечтите ни, така и цялостната памет и несъзнаван асоциативен поток.  
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2. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ 
Основен момент в композицията са линиите, особено тези, които водят погледа или 

разделят обектите. В абстрактен план така може да се намери и връзката между минало, 
настояще и бъдеще (Akeret, 1973). Свързването или разделянето на обектите акцентира също 
представените взаимоотношения. Негативът е фонът зад обекта, пространството около и 
между обектите - централни и във фокус. Той има много важно значение за подчертаване на 
акцента. Количеството на негатива говори много за човека, неговия начин на живот и 
житейска философия. Ако почти няма такова място, това може да означава, че човекът е 
прекалено ангажиран и се стреми да оползотвори всяка минута и възможност. Негативът е 
интересен похват в композицията, който засяга динамиката между двата свята, между 
обектите и празнотата, между живота и хаоса. Играта на цветовете, на тъмните и светлите 
нюанси, пресъздава по специфичен начин редица емоции и състояния (Murray & Deabler, 
1957). Визуалните образи, по същия начин като сънищата и асоциативния поток, разкриват 
скритите зад тях мисли, емоции, спомени (Suler, 2009). Когато хората обменят снимки 
онлайн, те изпращат частици от себе си (Suler, 2013). В една снимка се съдържа „всичко“ 
(Akeret, 1973). Това включва анализ на целия заснет материал в няколко аспекта: 

1. Композиция (пространствена ориентация и отношения между обектите) 
2. Линии и форми (особено кръгове и триъгълници) 
3. Негатив (пространство в и между акцентите) 
4. Осветление и цвят 
5. Точки на фокус 
В следващите параграфи ще разгледаме няколко акцента: език на тялото; композиция; 

линии и форми; цветове и символи и тяхното въздействие. 2 

3. ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА 
Несловесните сигнали и знаци носят пет пъти повече информация от словесното 

общуване. Невербалният език е важно изразно средство за фотографията. Въпреки, че 
снимката, за разлика от видео записа, не обхваща движенията, тя успява да пресъздаде 
неизброимо много емоции и вътрешно движение. Примерите са многобройни и ги 
разпознаваме като социално заучени модели. Такива са например Агресия (мръщене, 
стиснати устни и зъби, вторачен поглед, почервеняло лице, стегнато тяло, свити юмруци, 
заплашителни жестове, нахлуване в пространството на другия); Концентрация и внимание 
(вторачен поглед, намръщено чело, открита поза на тялото, огледално накланяне на тялото и 
главата към другия човек); Скука (прозяване, изморен вид,празен израз на лицето, отпуснато 
тяло, поглеждане на часовника) и мн. др. 

При пресъздаването на предварително избрана тема основен момент са жестовете, 
които допълват мимиката и изражението на лицето. По този начин се подсилва търсеното 
внушение и се пресъздава целия избран тон. Стандартни използвани похвати са Заключена 
поза (кръстосани ръце или крака, поглед сведен надолу или реещ се в небитието, обхващане 
на предмет с ръце, опит на човека да постави бариера и да се скрие; Защита и самозащита 
(покриване на уязвимите части от тялото, свеждане на брадичката надолу, присвиване на 
тялото, използване на предмети, за да изгради бариера и защита); Измама (сковано тяло, 
фалшива усмивка, ръце в джобовете, хапе устни, гледа встрани); Власт и доминиране (стои 
изправен, с разтворени крака и ръце на хълбоците, изглежда по-голям и по-висок от 
останалите); Замисленост (сгънати и прибрани ръце, свити устни, твърдо насочен поглед, но 
отпуснато тяло, докосва устата и брадичката си и носа отстрани); Откритост (краката, 

2 Използваният снимков материал е от личен архив, Сулер 
[http://users.rider.edu/~suler/photopsy/article_index.htm] и Родни Смит [http://www.rodneysmith.com/] 
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ръцете и дланите са отворени, тялото и очите са отпуснати, дрехата е разкопчана, ако има 
вратовръзка, е разхлабена); Готовност и съгласие (тялото е наклонено и насочено към 
другия, очите гледат в същата посока; Подчиненост (тялото е сковано, лицето е 
пребледняло, брадичката е сведена надолу, може да се усмихва, но само с устата, не с очите, 
докосва лицето си, дланите са насочени нагоре, опитва се да се смали); Флиртуване 
(зениците са разширени,погледът е фиксиран, краката и ръцете сочат към другия, тялото е 
наклонено, копира огледално езика на тялото на другия, прокарва пръсти през косата си, 
поглажда се, показва тялото си) и т.н. (Пийз и Гарднър, 2000). 

Лицето и ръцете имат силата да пресъздадат най-силно 
емоционалните състояние.  

 
Жестовете и самата поза на ръцете са многообразни. Не 
случайно някои фотографи се специализират именно върху 
работата с ръце.  

 

Усещането на хората, че са съблечени и изложени на показ и пораждащите се в тази 
връзка бариери са познати на всеки, който е правил снимки и е бил сниман. Хората могат да 
гледат към обектива или да се преструват, че гледат нещо друго, но при всички случаи в 
главата им е основното усещане, че са снимани и присъщата скованост. В допълнение, 
значение имат и микроекспресиите - малките движения, които за 1/15 от секундата внасят 
промени в изражението. Обикновено пред обектива човек има усещането, че е оголен и 
беззащитен. Стандартният подход е снимащият да зададе „тема“ или емоция, а моделът да 
влезе в роля. Много успешни са прилагането на техниките с въпрос „Кога за последен път се 
почувства…. Разкажи ми“, както и активиране на някое от петте сетива с представа 
„Представи си как галиш малко пухкаво бяло коте“. 

Когато имаме цялостна композиция, има няколко основни акцента в езика на тялото - 
Ъгли и линии (образувани от ръцете и краката и другите части на тялото и тяхното 
въздействие; ефектът когато раменете и главата са под ъгъл); Форми (кръглите форми са 
обещание за прегръдка; триъгълните създават усещане за внушителност); Диагонал (който 
дава посока или нарушава хармонията или поне подсказва за недовършености оставя темата 
открита); Движения (откриване, приближаване, докосване или обратно – агресия, 
заключване; Провокиране на възприятия на сетивата (усещания: асоциираме често позата с 
усещане за мекост, твърдост); Лично пространство (дистанция и приближаване; ориентация 
на тялото и докосване; място в групата - сплотеност–разстояние между хората, защита (дете 
между родителите), поглед и насоченост в една посока). Това продължава темата към 
необходимостта от интерпретация на жестовите снопове, които могат да са в хармония или в 
дисонанс помежду си. И двата варианта могат да бъдат използвани за пресъздаване на 
конкретно внушение, както и за създаване на усещане за разминаване.  
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Близостта или динамиката в отношенията в 
групата може да се подчертае с използване на 
различни отстояния между фигурите и 
поставянето на някои от тях на преден фон и 
съгласно правилата за използване на личното 
пространство (интимна зона (между 15 и 46 
сантиметра); лична зона (между 46 сантиметра и 
1,22 метра); социална зона (между 1,22 метра и 
3,60 метра); публична зона (над 3,60 метра).  

Пример за „перфектни“ екипни 
отношения 

4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЕЩАНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ В СНИМКАТА 
Движението се „усеща“ и е провокирано от възприятията ни. Съзнанието възприема 

движение, защото възприятията и мислите ни се движат. Това внушава пресъздадено 
усещане за динамика и обещано включване на зрителя. Внушението може да се зададе с 
ритмично повтарящи се елементи, градация, затъмняване и оптични ефекти.  

Един от похватите е замъгляването извън фокус. В реалния 
живот бързо движещите се предмети създават усещане за 
размазаност на образа. Във фотографията използването на 
това подсъзнателно възприемане също може да се използва 
като внушаване на движение 

 

 
Друг похват е използване на ритъма на повтарящите се 
елементи. Ритмичното подреждане или повтаряне 
пресъздава усещането за движение, възприема се като 
продължение, безкрайност, кара погледа да се движи от една 
точка към следващата.  

 
Не случайно в повечето култури писането е отляво на дясно. 
Погледът и възприемането протичат в тази посока. В 
допълнение, хоризонталното подреждане се възприема много 
по-лесно от вертикалното. Опитайте се да проследите 
долната поредица отляво надясно и после отдясно наляво. 

 
В тази рамка, вертикално разположение, което изисква 
възприемане отдясно наляво, създава конфликт. 
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Трета възможност за внушаване на движение е Градацията. Тя може да бъде чрез 
размер, форма, цвят или тон. Например, подредени бутилки, които намаляват по размер. Това 
създава усещане за свързаност между минало – настояще – бъдеще. Внушава непрекъснатост 
или обратното, може да се използва като ефект за спряла перспектива и безвремие.  

 

5. КОМПОЗИЦИЯ НА СНИМКАТА 
Позиционирането на различни елементи в снимката оказва влияние поради познатите 

в психологията принципи на възприеманата връзка с насочеността на погледа: общата 
ориентация минало – бъдеще (ляво-дясно) и конкретните: поглед нагоре – визуални 
възприятия; напред – слухови възприятия; надолу – емоционални възприятия. По този начин 
разполагането горе ляво активира минал визуален спомен; вляво – минал слухово обвързан 
спомен; долу вляво – минал емоционален спомен, потъване в себе си; горе вдясно – 
представяне на бъдещето; вдясно – обмисляне; долу вдясно – опит за представяне на чувства. 

Това, което е акцент, са действителните и въображаемите линии – прави и извити, 
хоризонтални и вертикални, водещи и диагонали. Използването им във фотографията 
създава невероятни ефекти. Отговорът на зрителя протича на подсъзнателно ниво, но може 
да бъде съзнателно провокиран. Нека видим няколко примера 

Загатнати или подразбиращи се линии. Това не са 
стандартните линии, които сме свикнали да виждаме. Те 
се долавят в пространството на снимката. 
Подсъзнателно се внушават посредством начина на 
разполагане на обектите и хората в пространството 
между четирите стени на снимката. Много често реален 
обект може да създаде линия като дърво, железопътна 
релса, електрически жици. Линията представлява 
основен визуален елемент. Може да бъде бариера или 
подкана. Помислете за „скованостите” Не пресичай 
линията, Начертай линия в пясъка, Нареди се в редица.  

 

Вертикалните линии помагат за възбуждане на 
чувствата достойнство, височина и сила. Те внушават и 
усещане за свързаност и корени – поради това, че ги 
асоциираме със сгради, дървета, огради и хора, които са 
прави, т.е. здраво стъпили на земята. 
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Хоризонтални линии обикновено пробуждат 
спокойствие, хармония и баланс. Пример са легнал 
заспал човек на тревата, цветя в градината, огледалната 
повърхност на езерото.  

 
Перфектните диагонали са с ляво-дясна ориентация и 
започват от долния ляв ъгъл на снимката, но не от самия 
ъгъл. След това диагоналът води и насочва, спирайки до 
централната тема. Внушението е за сила, енергия, 
движение като наклонени клони от вятъра, планински 
склон, който се издига към небето. Диагоналът също може 
да е реален или въображаем, насочен от долу ляво към 
горе дясно или негативен – срещу течението на реката 

 
Извитите линии създават красота и очарование: 
извиваща се спокойна река, овално лице или пътека сред 
розова градина. S-образната линия е наречена линия на 
красотата. Тя е еластична, променлива, съчетава сила, 
носи грациозност и създава баланс.  

 
Водещи линии са тези, които улавят и водят погледа на 
зрителя през снимката – това може да бъде постигнато 
с използване на път или ограда, бряг на река или 
морски бряг, редица дървета или пътека. Тази линия 
трябва да води погледа към основния обект, фокус на 
снимката. Неуспешно построената основна линия 
води погледа, но отвлича от реалния фокус на 
композицията, ако няма реален обект. Централният 
обект или акцентът на снимката трябва да бъдат 
стоперът, който задържа погледа. 

 

Композицията на снимката се отнася и до формите и начина на взаимодействие между 
хората и предметите в композицията създава форми, които водят погледа от един обект към 
друг. Ако композицията на снимката няма форма, снимката се възприема по-трудно и 
хаотично. Някои форми са по-ефективни от други. Квадратите и кръговете са прекалено 
симетрични и оставят прекалено много празно пространство. Най-подходящи в 
композициите са триъгълници и ромбове.  
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Триъгълници се създават по няколко начина: Ако 
композицията е триъгълна или ромбоида по форма, 
(като пирамида) окото на зрителя автоматично се 
заковава върху формата. 

 
Група хора могат да бъдат разпределени в неравностранен триъгълник. 

Неравностранният триъгълник гарантира, че няма да има два погледа, разположени по една 
хоризонтална линия. Три различни фигури в композицията също могат да образуват 
триъгълник. Човек например на преден план, лодка далеч зад него и остров в друга част на 
снимката. Така окото на зрителя се мести между тези три обекта, образуващи триъгълник. 
Диагоналът, който разделя снимката на две, създава два самостоятелни триъгълника. Това 
предполага в двата триъгълника да има различно съдържание. Ако диагоналът е ограда, тя 
може да разделя магистрала от едната страна и акцент зелена поляна от другата страна. По 
този начин внушението и възприемането на същите тези обекти или пейзаж стават 
значително по-силни и запомнящи се в сравнение с просто заснемане без диагонал.  

6. ИГРИТЕ НА СВЕТЛО И ТЪМНО И НА ЦВЕТОВЕТЕ 
Силната осветеност подчертава деликатността, женствеността. Черно-бялата 

фотография напомня невинността на младостта и същността на мечтите и фантазиите. 
Тъмните нюанси от своя страна подчертават тъмните елементи на душата. Може цялото тяло 
да се вижда, но да е приглушено, създава се мистериозност и очаквана загадъчност.  

Принципно черно-бялата фотография е далеч по-
експресивна и поради отдалечеността си от съвременния 
начин на живот, и поради по-силното въздействие на 
акцентите. В много случаи възприемането на черно-бяло 
провокира същата полярност в провокираните чувства и 
емоции, които остават изчистени от тонове и нюанси. 

 
Всеки цвят има много значения и субективен заряд. Гърците наблюдавали, че 

пречупвайки се през прозореца на храма, слънчевата светлина се разлага на цветове и 
избирали цвета, който да ги излекува. Днес цветотерапията е доста популярна. Приема се, че 
червеният цвят влияе на физическото състояние, жълтият – на умственото, а сивият – на 
емоциите. Предпочитаните в момента цветове дават представа за състоянието, а 
непредпочитаните – за причините. От гледна точка на възприемането, виолетовият цвят е 
най-тежък за възприемане. Поради силата на своите особености, червеният цвят “изпъква”, а 
червените обекти изглеждат по-близо от реалното. В противовес, синият цвят има 
особеността да отива на заден план, сините обекти изглеждат по-далеч, отколкото са в 
действителност. Зеления цвят се възприема най-лесно и в най-ниска степен уморява очите. 
Жълтия цвят се възприема пръв от човешките очи. (Динев, 2001; prograficamagazine.bg). 
Както ще видим при всеки отделен цвят, обикновено се съчетава известна дуалност в 
провокираните възприятия и семантичен заряд. 
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Белият цвят е символ е на социалното съгласие и мира. В Африка е използван от 
жреците. Ако се принесе в жертва бяло животно, това е знак на примирие с боговете. Ако 
домът отвътре е боядисан в бяло, в него ще има съгласие, а ако в бяло са боядисани вратите, 
човекът, който влиза, оставя злото отвън. В християнството белият цвят е символ на вярата, 
чистотата и истината. „Белият рицар” е символ на спасението, белият халат в болницата - на 
спасението и стерилната чистота. 
В източната култура бялото обаче е символ на смъртта. Бялото внушава усещане за чистота, 
искреност и непоквареност. Това личи и в използваните словосъчетания - Бели мисли, бели 
кахъри. Използването на бялото въздейства върху възприятията за отпуснатост и хармония, 
възможности и липса на бариери.  

Черният цвят скрива и е загадъчен, предизвиква любопитство, привлича и плаши. В 
нашата култура е траурен символ. Черното подсъзнателно внушава и подчиняване, и 
доминиране. Свещениците носят черни раса в знак на смирението и подчинението си пред 
бога. Черното може да изразява също така и доминантност. Черното е цветът на тъмното, 
потайното, скритото и тайнственото. Асоциациите са Черни мисли, черни дни, черни пари.  

Сивият цвят свързва противоположните качества на черния и белия цвят, т.е. 
стабилност и хармония, но също така навява самота. В негативен план този цвят напомня 
старостта, болестта, недостига. В положителен смисъл носи увереност и сила.  

Сребърният цвят се асоциира с лунната пътека. В митологията е символ на 
сребърната нишка, която свързва душата и тялото.  

В негативното си значение отключва асоциациите със студенина и колебание, а в 
позитивен – фантазиите.  

Червеният цвят олицетворява могъществото, силата, волята за живот, страстта, 
импулса. В митологията богът на войната се облича в червено. В хералдиката на 
кръстоносците червеното означава любов към Бога, ближния, но също ярост и жестокост. В 
християнството е символ на великолепието и пролятата кръв. 

Тъй като това е силен цвят, помага за внушаване на сила и доминантност.  

Розовият цвят традиционно се свързва с романтика, доброта, любов, страст. Той носи 
чувство на комфорт и спокойствие  

Жълтият цвят олицетворява ума и вниманието, символизира оригиналността. В 
митологията жълтото се олицетворява със слънцето, топлината, пролетта и цветята  

Оранжевият цвят е свързан със стремежа към себеутвърждаване. 
Цвят на топлината, блаженството, на мекия блясък и залязващото слънце. Той радва и носи 
добро настроение.  

Зеленият цвят носи енергия, отразява отношението на човека към самия себе си. Този 
цвят символизира процъфтяването и новите начинания, творчеството. 
Познато е поставянето в зелени стаи с цел релаксиране. Зеленото създава нагласа за 
спокойствие, връзка с природата, приятното усещане за живота – реалния, тук и сега. 

Синият цвят създава предпоставка за размисъл, символизира постоянство, упоритост, 
настойчивост, преданост, сериозност, строгост, в някой култури и романтика. В митовете 
синият цвят е божествена проява и цвят на загадъчността. Синият цвят е отвъд реалността. В 
този цвят са облечени маговете и вълшебниците.  

В древен Египет вътрешността на пирамидите се боядисвали в синьо, скарабеят също 
е син, Буда и Кришна са сини. Синият цвят на знамената означава свобода, обединение. 
Цветът на небето и океана. Предизвиква реакции, противоположни на тези, предизвикани от 
червеното. Внася спокойствие, уравновесеност, потиска бушуващите страсти. Хората са по-
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продуктивни, ако работят в помещения, боядисани в синьо. Трениращите вдигане на тежести 
имат по-добри показатели когато тренират в сини салони. Цветът внушава лекота, мисли, 
простор, свобода, полет. Свързва се с небето, висините, простора, безкрайността  

Кафявият цвят внушава усещане за стабилност, преданост. Стабилният цвят на 
земята и изобилието и мощта на природата. Светлокафявото загатва за искреност, а тъмно 
кафявото напомня за дърветата. Кафявото то може да внася и тъга. Традиционен и донякъде 
консервативен цвят. 

Лилавият цвят се асоциира с лукса и изобретателността. Кралският цвят, внушава 
усещане за лукс, богатство, задълбочени размисли. Също така е женствен и романтичен. Не 
се среща често в природата и подсъзнателно се възприема като изкуствен. 

Най-общо цветовете, комбинацията и възприемането им са свързани с асоциациите, 
основани на колективното несъзнавано. До голяма степен възприемаме на първо място 
цветовете заради архетипната им връзка: кафявото успокоява, защото е цветът на земята; 
синьото ни кара да летим, защото е цветът на небето и простора на океана; жълтото е топло и 
ни привлича, защото е свързано с живителната сила на слънцето; зеленото ни пълни с 
енергия, тъй като го свързваме с пробуждащия се живот и пролетта а червеното е агресивно, 
тъй като е цветът на кръвта. Черното е свързано с тайната на нощта и свързаните с нея 
опасности. Социалната значимост и приложение на цветовете в историята произтича именно 
от това изконно значение, а универсалността на възприятията е ясна в голяма степен. 
Субективното, личното тук остава в предпочитанията и комбинациите. Принципно 
възприемането на комбинации от хармониращи си цветове – в топлата или в студената гама 
– е по-лесно от възприемането на конфликтни помежду си цветове или шарки като пепит 
например. Централен акцент може да се подчертае с жълто и червено, а смекчаване на фона 
да се потърси в зеленото. 

7. СИМВОЛИТЕ ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА 
Символите във фотографията могат да се използват като средство и за отваряне и 

задаване на тема, и за подсилване на търсени внушения и ефекти. Основната концепция в 
търсенето на значения е отново в универсалността и архетипите. Познатите женски и мъжки 
символи, архетипът на майката и бащата, Анима и Анимус. Архетипът на Маската и 
Сянката, които се въплъщават в използването на различни похвати като огледалото 
например и огледалните изображения. Други символи с универсално значение като къщата, 
дървото, стълбата – извита нагоре или надолу. Символът на водата в различните възможни 
значения – спокойно езеро или море, символ на женското начало; символ на реката и 
динамично променящия се живот; като символ на чистотата и прераждането. По-долу са 
представени някои по-общи примери за значението на символите. 

Темата за женското начало, архетипно представено 
навсякъде в заобикалящия ни свят. В по-общ 
психологически смисъл това е целият женски полово-ролеви 
модел на приемане, толерантност, прошка. Мотивът за 
жената-майка и за жената-богиня. Отново е нещо, част от 
себе си, която може да бъде или разкрита, или показана като 
търсене и запълване на вътрешна липса 
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Ярък фалически символ, който провокира едновременно и 
сексуални асоциации, и в по-широк план свобода за избор, 
свобода за летене и постигане на собствените цели; 
загърбване на всички облаци от миналото и избор на нов път 
и висини. 

 

 
Водата, символ на пречистване, на успокоение, галене и 
свобода. Връзката с природата, чувството за сигурност. 
Може да предизвика и неприязън, чувство за неизбежното 
намокряне у хора, които се страхуват да се докоснат до 
всеобщата хармония, да намерят мир със себе си. 
Хармоничните хора имат желание да бъдат облети от 
светлите струи на водата, докато тези, които имат 
притеснения в себеразкриването казват, че смятат, че водата 
е много студена и неприятна 

 

 
Необходимостта от близост и интимност, подкрепа и 
себеразкриване и противоположеният начин на възприемане 
– студенина и затвореност в собствения свят. Допълнителни 
асоциации се предизвикват и от връзката се телефона и 
възможността за търсене на помощ, покана, както и 
дистанцираност и предпочитание към телефонен разговор 
пред разговор очи в очи  
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Символът на стълбата в посока нагоре и силата на 
светлината - оптимистично излизане от вътрешна дупка. 
Като цяло е стремеж към бягство и освобождаване от 
вътрешните задръжки, но на човек, който още не е събрал 
смелост да осъществи желанията и целите си 

 

 
Вратата към нищото, пътят към тъмнината на вътрешния 
свят, една врата, която може да бъде отворена или оставена 
затворена, която води към красиви или неприятни изненади  

 

 
Общочовешката необходимост от установяване и корени, 
както и за динамиката на живота, която ни откъсва до 
голяма степен от себе си, и ни кара да слагаме маски. Тъгата 
по истинското, нежното, интимното, за което сякаш сме 
затворили врати. Вратата към нищото, пътят към тъмнината 
на вътрешния свят, една врата, която може да бъде отворена 
или оставена затворена, която води към красиви или 
неприятни изненади.  
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МЯСТОТО НА ОГЛЕДАЛОТО КАТО СИМВОЛ НА ПЪТЯ КЪМ СЕБЕ СИ 
Огледалото е често използван похват. От древността се възприема като отражение на 

душата, средство за магии, както и поглед към бъдещето. Огледалото е едновременно познат 
предмет от бита, но в общия си универсален смисъл има силен психологически заряд. Знаем 
колко често режисьорите използват мотива оглеждане в огледало за пресъздаване на процеса 
на размисъл на героя. В много от случаите огледалото в изображенията се използва като 
израз на размисъл и търсене. На сексуални послания. Или като трик за демонстриране на 
разликата между реалния или фантазия свят. Може да има безброй различни приложения. 
Внушаване на простор, усещане за непрекъснатост или надникване в мрачните тайни или 
скрити мисли. 

 

В някои случаи може да се потърси ефекта на 
отключване на поле за асоциации на принципа на 
дереализация и деперсонализация. При дереализацията 
човек възприема света като нереален, изкривен, 
далечен. Това е своеобразно бягство, подобно на 
деперсонализацията – отричане поради невписване, 
прегряване или травматичен опит. Сюрреализъм и 
фантазна реалност, които изваждат зрителя от 
обичайния му ритъм и му дават възможност да се 
потопи в света на мечтите и фантазиите.  
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СИМЕТРИЯТА – КОГА ДА И КОГА НЕ 

 

Едната половина е точно отражение на другата. Това създава усещане за баланс, 
подреденост, спокойствие. Зависи главно от това каква е целта ни. Симетрията може да бъде 
хоризонтална и вертикална или да се постигне само чрез разполагането на централния 
елемент точно в средата. Доколкото перфектната симетрия успокоява съзнанието, може от 
художествена гледна точка да изглежда скучна. Интерес се провокира когато има известна 
диспропорция. Самото лице не е напълно симетрично и именно в това се крие 
индивидуалността. Добре е да има баланс и хармония, ако искаме да създадем усещане за 
спокойствие, или напротив – дисбаланс, ако веднага се стремим да внушим дисонанс и да 
провокираме търсене и силни възприятия с акцент. Вертикалната и хоризонталната 
симетрии, както и в примера с огледалото, създават нагласа за размисъл, вглеждане в себе си 
и света около нас. Симетрията е подходяща при някои натюрморти или детайли, както и при 
търсенето на хармония и мека завършеност с градация. Използването на огледално 
изображения също служи за тази цел. Симетрията не е подходяща по отношение на 
използване при лица или традиционна тема. На долната снимка има пример за използване на 
пълна симетрия в дясната половина, подсилена от двата допълнителни симетрични обекта 
зад човека. Без да блести с особена красота, лицето изглежда по-добре в лека асиметрия, 
което отговаря на физическата разлика между двете половини на лицето. 

 

На долния пример един и същи обет е заснет от два ракурса. Смяната на диагонала и 
пространството земя / небе създава различно възприятие и усещане. 
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Една друга техника, използвана за подсилване на 
внушавания ефект, са цветовите решения, съпостав-
ката между предмети за подчертаване на формата 

 
И накрая, няколко примера за комбинирано използване на похватите във 

фотографията за създаване на внушения. 

 В тази снимка внушението за тъга е пресъздадено с 
няколко похвата – изборът на черно-бели цветове, 
позата на човека (заключена поза, самообхващане, 
гръб), използване на символа на дърво без листа, чиято 
форма репликира позата на тялото и обърнатият наляво 
диагонал. В допълнение, основната част – негативът – 
оставя широко поле за проектиране на емоциите. 

 
Интегритет срещу отчаяние - екзистенциална тема за 
равносметката в живота. Използваните ефекти са черно-
бяло с основен черен фон. Прегърбената фигура и 
възрастта обаче са противопоставени на късите бели 
панталонки и позиционирането на обекта горе вдясно, 
което създава усещане за цялостност. Това в съчетание 
със светлия акцент създава надежда. 

 
Отвореният символ на поляната, използването на 
отворената врата и най-вече посоката напред внушават 
целеустременост и бягство. Спасението и търсенето на 
по-добро място е подсилено и от факта, че фигурата е 
заснета в гръб. Композицията на центриране и водеща 
линия са допълващи се. 
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Позата на размисъл и загърбването на символа-
прозорец са конфликтни в определена степен. 
Светлината и надеждата остават скрити и потиснати. 
Усещането за вглъбеност и самота в конфликтната 
ситуация е подчертано и от обстановката. 

 
Символът на стълбата, насочена надолу, към скритите 
кътчета на душата е подчертана и от символа на 
маската и спиралата, която е водещата линия. Женският 
символ е допълнително акцентиран в съчетание с 
изображението на жената. Позата на ръката, намерила 
опора в перилата. 

 
Доброволен или принудителен затвор, стената пред 
импулсите в контраст с обърнатия към светлината 
поглед. Въпреки решетките, играта на светлините 
създава надежда и внушава усещане за мощ и сила, 
които могат да бъдат използвани за спасение от 
безизходността. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологията е неразривно свързана с фотографията в много аспекти - от гледна 

точка на фотографа – при избор на тема и композирането; в интерпретация на заснетия 
материал; при използване в терапията. Възприемането, което е от основно значение във 
фотографията, е свързано с психичните процеси и това прави връзката толкова близка и 
неразривна. Въпреки различните принципи, които определят стандартите за документална, 
арт, рекламна и друг тип фотография, психологическите принципи остават водещи. 
Обръщането на внимание и съзнателният избор в композицията на психологически акценти 
дава много възможности за приложение в различни клонове на фотографията – от 
любителските кадри до комерсиалната рекламна фотография.  
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ABSTRACT 

Existing classifications of temperament, characters, personality types and ways of behaviour are the disputable issues 
of the present-day scientific world. The origins of the classifications rise from the ancient philosophy and medicine in 
China and India (VIII BCE), Greece (V BCE), Rome (II century AD), England and Germany (ХIХ century), USA and 
Russia (ХХ century). Tremendous amount of the classifications were worked out all over the world and not all of them 
withstood the test of time. The references to Hippocrates’ and Claudius Galenus’ classifications occur chiefly, which 
are tangential with regard to mentality and psychic setup and based on humoralism. Great empirical and experimental 
materials have been accumulated in scientific history without harmonious systematization in view of the absence of the 
integrated international system of classification that is the factor restraining the further development of typology. There 
were curious incidents during typology march. Fourier described three hundred characters, for instance. 
Unfortunately, any ordinary person could not be able to remember all these descriptions. Since then, researches, 
finding and admission of the optimum types became the task of paramount importance for the scientists.  

Key words: Temperament(TR), Character (temper) (CR), Personality type (PT), Behavioral style (BS) 

TEMPERAMENT 
Temperament or one’s psychophysiological type (Genotype) is the genetic instinctive 
hereditary base of individual and typological differences of CNS (Central Nervous System) 
psychodynamic characteristics localized in chromosomes.  
The neurophysiologic potential imparts the following seven key characteristics to the psycho-
physiological constitution of human beings: emotionality, dynamics, lability, flexibility, static 
nature, inertness and sensitiveness. The appropriate type of psycho-physiological constitution stands 
out against the others as a result of the dominance of one of these properties. 

1.Emotional type (anxious, uneasy) 

Representatives of this genotype are genetically predisposed to quick and impressive display of 
psychic anxiety, excitement, rages and even affect, being overjoyed or crying (weeping) with joy. 
Their psychical activity is rich with striking emotions. They are easily excited, agitated, and with it, 
excessively irritable persons possessing the highest level of energy mobilization of their organisms. 
It is possible to call them figuratively as ‘Hawks’. 
2. Dynamic type (energetic, assertive) 
Persons of this group are possessed of permanent movement, internal force and active actions 
during all their life. They are always sthenic, spirited, strenuous and vigorous. The balance and 
easiness of excitation and inhibition beginning imparts steadiness to the nervous system. The 
velocity and successfulness of their accommodation and adaption are precisely this fact that 
explains. The figurative image of such person is ‘An eagle’. 
3. Labile type (unsteady, changeable)  

The genotype endows the persons with changeability, changeableness, mutability, unsteadiness, 
fickleness, variability and extraordinary functional mobility. Immediacy of their main 
neurophysiological processes becomes the prerequisite for the maximal adaptability that is the 
faculty of accommodation to the quickly changed environmental conditions. Thus, we may call 
them ‘Magpies’.  

mailto:Ahmet_RD@mail.ru
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4. Plastic type (flexible, malleable) 

All of the persons, who may be attributed to this genotype, are harmonious, gradual, slow, gentle 
and pliable. Their maximally balanced neurophysiological processes and poised nervous system 
with its proper force, staying power and fortitude impart excellent adaptability to all the individuals 
of this genotype giving them the natural ability of ultra instinct of self-preservation and survival by 
means of escape behavior. Their image is ‘An ostrich’ and it is no coincidence. 
5. Static type (steady, equable) 

Their “active” movement and actions are barely visible in their outward appearance and the 
neurophysiological processes run in the state of comparative quiet and mental equilibrium. Their 
characteristic is ‘A swan’. They are so imperturbable that the following wishes are quite 
appropriate. 
6. Inert type (solid) 

Inert persons are inactive and spiritless to the eye. The level of their general motion activity is too 
low; the neurophysiological processes are over moderated but rational. Meanwhile, their nervous 
system is quite balanced and capable of great endurance. We usually say about them, ‘By hook or 
by crook’ and their characteristic for us is ‘A goose’.  
7. Sensitive type (careful) 

The genotype makes the persons very sensitive, especially to the irritants of subliminal force. Thus, 
the individuals are able to reacts to any environmental exposure keenly, even it is weak and 
insignificant. The factors create susceptibility to the affective reactions so the individuals are rather 
impressionable and may be compared with ‘Owls’.  

CHARACTER (TEMPER) 

Character (Phenotype) is totality of settled individual characteristics of psychical activity 
formed during the process of adaptive ontogenesis development and based on the 
psychophysiological constitution matured as the result of individual upbringing. 
Physiological processes give human beings the following seven distinct qualities: hysteroidness, 
impulsiveness, flexibility and agility, conformity, correctness, criticality and sentimentality. The 
appropriate type of character appears as a result of the dominance of one of these qualities over the 
others. 

1. Hysteroidal (explosive)  

People possessing such kinds of temper are predisposed to violent fantods and sometimes attacks of 
nerves, which manifests itself in unexpected changes of their mood from convulsive laughter to 
tears and vice versa. They are usually at a very excited state, warlike and characterized by increased 
irritability and restlessness. Their mental activity may be often upset being gotten to inadequately 
situations and so the persons are able to raise their voices getting positive or negative tone. This is 
the most unbalanced character - ‘rudderless and without sails’. They are like a source of bizarre 
surprises. 

2. Impulsive (energetic, pushing)  
Such people are usually highly purposeful and possess strong inner urges. They are energetic, active 
and assertive with strong-willed motives. Strong feelings and elation are accompanied by the desire 
to realize their potential, even in the presence of obstacles. These properties open for them the way 
to the more creative impulses and not just creative! They tend to noble deeds. Their nature is more 
adventurous. They tend to live according to the principle ‘as well be hanged for a sheep as for a 
lamb’, that is, with a thirst for subjugation the heights. 
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3. Flexible (agile, nimble, adroit)  
These people know how to avoid obstacles without much effort and capable of quick and easy 
movements, alteration, modification and reconsideration. They are pragmatic, easy to change their 
attitudes, beliefs and habits turning to advantage and receiving all of the benefits and dividends. 
They are masters of intrigue. They are changeable but courteous and if necessary are able to put the 
other in an awkward situation. They usually act prudently and cleverly avoid potential hassles. 
Thanks to the resourcefulness skillfully uses the capabilities of other people, skillfully manage their 
own reserves but often resort to tricks and maneuvering. Camouflage fits them aptly. In short, 
‘Necessity is the mother of invention’.  

4. Conformal (compliant, pliable) 

Such people are always ready to act in accordance with the established order. They try to meet the 
requirements of others. Their docile nature allows them to adapt themselves without conflicts and 
obey. In most cases, the individuals prefer the passive acceptance of the existing order of things and 
prevailing opinions. They are the most livable people. They are beautiful because of the harmony of 
their actions and smooth attitude towards others. They are malleable and prefer to make concessions 
and effectively resolve conflicts between their own and dominant opinions of the other individuals. 
In general, their purpose is ‘the wolves are fed and the sheep are safe’. 

5. Well-posed (proper, consistent) 

This individual is able to defend his principles peacefully and remain quite friendly and sensitive to 
other people at the same time. Sometimes he may be pointedly polite. He does everything perfectly 
and corresponds to the reasonable requirements of the life. His behavioral approach fits many social 
standards. This type is like an etalon for the extreme types in pedagogy because such a person is 
comfortable to all and gives his teachers the least troubles. Such persons are adequate without being 
forced and it is usually said about them - ‘The man is intelligent but pedantic’. 

6. Critical (exacting, scrupulous) 

Such people are unique with their inclination to analyze their own actions and deeds in details and 
evaluate strictly as well as the actions of others in order to identify shortcomings and failures. They 
often allow negative judgments about themselves and others and this creates a lot of problems for 
them. They are not as enterprising as picky. However, their captiousness and fault-finding are based 
on “the best intentions”. However, the people around them estimate their actions as inertness and 
stubbornness. This individual has an analytical mind and a critical attitude to everything. This is the 
main feature of this type of character. Their motto - ‘Measure twice but cut once’ and the 
appropriate synonym is ‘Nordic’. The following statement is very suitable for the characteristics of 
the individual. 
7. Sentimental (refined, subtle) 
A man of this type of character is prone to excessive sensitivity. He possesses sugary-sweet and 
tearfully-touching type of character. He is very impressionable, gentle, corny, bashful and touchy. 
He is like a mimosa and likes to dramatize events very much. He usually treat others too softly and 
indulgently. He is the most kind and humane among the other types. He can be compared with the 
‘The Man in a Case’ (story by A. Chekhov) if his living conditions are unfavorable. He is prone to 
hyper analysis or sterile philosophizing. L. Berne said about this type of character: ‘Sentimental 
individuals churn their sense long and tediously’. They are like potential inhabitants of the ‘Barrel 
of Diogenes.’ But we should not forget that the ‘Still waters run deep’. 
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BEHAVIORAL STYLE (COUNTENANCE)  

Behavioral style (Ethotype) is a conscious choice of morals and strategy actions reflecting the 
type of innate psycho-physiological constitution, formed character and values of the 
individual orientation. Avicenna's thoughts are harmonious with the following definition: ‘The 
essence is reflected in your being. It cannot be a secret for a long time. The essence of any 
nature is visible in persons’ actions as if in a mirror, is not it? ‘ 
The features of mental activity give human behavior the following seven relief signs: 
expressiveness, ostentation, dexterity quotient, capability to agree to a compromise, tactfulness, 
categoricity and depressiveness. As a result, the dominance of one of these signs over the others 
forms the appropriate behavioral style. 

1. Expressive (unrestrained, impetuous) 

The people of the group are prone to overly rapid and often ill-considered actions. Fussy and 
superficial attitude to everything is inherent in them. Their joy and despair are usually expressed 
excessively and brightly. Their experiences do not often possess the proper occasion and are 
underlined with nervous irritability. They are inclined to reflect their emotional state dramatically. 
They are expressive both in life and in creative work. They may be referred to Music among the 
seven secular sciences of the Middle Ages. It is difficult to say if they are positive or negative 
persons because it is a particular question of culture, religion, morality, ethics, spirituality and moral 
code (W. A. Mozart, A. S. Pushkin, L. Trotsky, H. Truman, N. Khrushchev, Jr. G. Bush). 

2. Demonstrative (manifest, indicative) 

The most important thing for these people is to show their best sides. They are characterized with 
external showiness bordering on grotesquerie. They are hedonics and crave intensity of stress and 
frenzy. They are able to mobilize all their forces to achieve certain results and then publicly 
advertise their achievements. They are deft rhetorics. Their quick wits and insatiable desire to be in 
a fishbowl gives them a resounding success or failure (Odysseus, Attila, Genghis Khan, Ch. 
Columbus, Tamerlane, H. Nelson, B. Napoleon, O. Bismarck, I. Grozny, G. Washington, A. 
Suvorov, Ch.de Gaulle, Che Guevara E., J. Kennedy, Y. Gagarin, M. Monroe, M. Thatcher). 
3. Manipulating (resourceful, dodgy) 

So-called “Manipulators” can cleverly pass audience off things to be hidden. They are very gifted to 
counterfeit anything skillfully. They pass round sharp corners strikingly and are able to manipulate 
others, influence them, work up their electors as well as juggle with facts and falsify them. They 
may be called ‘Arithmetics’. Their cunning tricks are aimed for achieving the results of easy and 
substantial benefits for themselves. They don't give a damn (A. Mesmer, G. Rasputin, R. Reagan, 
М. Gorbachev, А. Kashpirovskiy, А. Akopian, N.Sarkozy, S. Mavrodi , D. Copperfield (Kotkin). ‘ 
4. Compromise (yielding, pliant) 
People of this behavior type reach to agreement easily by mutual concessions. They are conciliators 
and compromisers. Stendhal expressed his opinion about them as follows, ‘Mind flexibility can 
replace the beauty’. They often change their survival tactics as well as their not abundant principles. 
The characteristic of this individual is a “Great scribe’. Their external manners are refined but their 
self-esteem is not always expressed. However, most people appreciate this style of behavior, 
because such persons give others least of problems and profit. Thus, the stagnation is the drawn 
effect only (М. Kalinin, L. Brezhnev, К. Chernenko). 
5. Tactful (civil, courteous, considerate)  

Tactful people have a sense of proportion that prompts them the most delicate line of conduct in 
relation to other people. They are endowed with their own principles but they do not tend to put 
them on display. Smoothness and uniformity of behavior are inherent for them as well as the sense 
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of proportion in all determining and developing the ability to behave themselves. They can be called 
Geometricians. This behavior is like an undercover etalon in the questions of upbringing and good 
breeding for families in many nations. Two natural antagonists – assurance and lack of tending to 
argue or quarrel – are a phenomenon of the most harmonious co-existence, as a kind of ‘consensus’ 
and inner harmony. It should be remembered that the absence of a devastating inception does not 
mean constructive endeavour, whereas (Ch. Darwin, R. Descartes, М. Kutuzov, A. Lincoln, G. 
Titov, Ch. Aitmatov, D. F. Spencer). 

6. Categorical (unambiguous, unequivocal, monosemantic) 

Their approach to themselves and other people is clear, unambiguous, unconditional and 
unequivocal, not allowing any objections, as a rule. Their logical proposition is quite definite and 
excludes any duality; their outlook is not veiled, crisp; it is clear and not allowing any other 
interpretations. Their actions are always straightforward and resolute. Goethe was right when he 
said, ‘When ideas meet temper, the phenomena appear amazing the world for thousands of years’. 
We can call them Dialecticians. They are true to their ideals and do not compromise their own 
principles. Such a person is a ‘white crow’ in one place in the world and one of many in the others. 
Their bright personality can enrapture and horrify (F.-M.A.Voltaire, J.S.Bach, W.R.Wagner, L. 
Pasteur, I.Kant, F.Dostoevsky, R.Ch.K.Diésel, G.R.Ford, W.Churchill, F.D.Roosevelt, B. Yeltsin). 

7. Depressed (dispirited, oppressed) 

People of this type are sad, cheerless, doleful, dismal, despondent, crestfallen, downcast and 
oppressed in the most part of their life. They continually give the blues to others with their 
depressed mood. Their predisposition to this condition is genetic. They are prone to apathy and 
pessimism. They possess infinitely bad mood due to the decline of fortitude. People of this type are 
slowpoke, sleepy, fatigued and have reduced self-esteem. Their characteristic is Astronomers. Their 
ability to desire, being motivated, strong-willed activity is dramatically reduced, which provides 
spaciousness of thoughts, imagination, abstraction and violent fantasies (F. Chopin, F. W. 
Nietzsche, T. T.Heine, N. Gogol).  

PERSONALITY TYPE 
Personality type (Egotype) is a fusion of congenital and acquired and socially determined 
qualities of an individual knowingly predetermining his or her personal motivational 
orientation and ideological preferences with respect to the surrounding reality. 
Being aggregated temperament, character and behavior give the following seven distinctive 
characteristics to individuals: eccentricity, demonic, combinatorial, convergence, tolerance, 
unruffled and self-centeredness. The contours of the appropriate type of personality are clearly 
delineated as a result of the dominance of one of these signs over others. 

1. Eccentric (unpredictable, unexpected) 

People of this type are prone to sudden sharp contrast freaks in the form of excessive joy or 
aggressiveness. They are distinguished with their extreme originality or their tactless behavior and 
immediacy. Their actions strike with their unexpectedness, exaltation or enthusiasm. They are 
somewhat strange, original and sometimes quizzical. Everything in them is based on a bizarre shift 
of familiar concepts. Their behavior is inconsistent and out of the ordinary. As M.Servantes wrote, 
'Courage without prudence is folly’. Each representative of this group is an unstable extrovert. Their 
status quo is a Hot Rodder. 

2. Demonic (imperious, dictatorial) 

Each representative of this group is bold, decisive and a man possessed with something and 
sometimes raging. Their compassion, generosity and sociability get on with guile. It is difficult to 
be a domineering man without craft, cunning, duplicity, craftiness and perfidy, as they think. They 
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are tribunes, cheery fellows and “Life of the party”. They tend to suppress somebody’s will in order 
to stay longer in the spotlight. They are mainly the people of a stage monologue genre. They are 
eloquent, sociable and fervent. Their passion and fervor may often reach mischief. They are 
maximalists and virtuosi and may be extraordinarily gifted. Theу are naturally talented as 
organizers and leaders. Moreover, they always strive to become leaders. Their motto is created 
under Goethe’s thoughts to ‘know your own nature through actions just not through contemplation’. 
They are stable extroverts facing the outside world. They may be called Hegemons. Their status quo 
is Leaders. The Persian poet Khosrow pointed to the paradoxical trait saying about them as follows, 
‘A narcissistic lion with claws and fangs, which may be touchy like a flower with trembling petals’. 
Thus, authoritarianism, totalitarianism, cult of the leader, patriarchal character, repressions and 
other excesses become the results of their personality type. 

3. Combinative (cunning, intricate) 

They are able to design and build a complex system of techniques to achieve the desired useful and 
adaptive result. They are able to achieve their goals by different machinations maneuvering among 
the natural and artificial barriers. These individuals are intricate and incomprehensible to others. 
They have a special gift to various tricks and bluffs. Their personality type is deep-seated. They are 
extra ambiverts and their status quo is ‘Gamblers’. 

4. Convergent (easy to get on with somebody) 

People of this type are conflict-free and usually prefer unobtrusive assimilation with other 
individuals. They excellently get on with others in any heterogeneous environment and create a 
favorable climate around neutralizing the problems of interpersonal origin. They are set on the 
convergence and the acquisition of similar features emulates their behavior under constraints of 
common sense. The purpose of their life is to live in peace with all on terms of mutual benefit. The 
founder of the Persian poetry A. Rudaki said the following about them: ‘God gives the noble people 
such good qualities as a great name, reason, mild temperament and health of the body.’ They are 
ambiverts. They can be called ‘the golden mean’ and their status quo is ‘Peacemakers’. 

5. Tolerant (patient, long-suffering) 

Individuals of this type are unusually tolerant, indulgent and lenient to the near and distant relatives, 
friends and even strangers. As a rule, they are trusting to others. They endure psychological 
discomfort well. Their typological feature is self-control, self-possession, ability to tolerate long-
term adverse effects without much reduction of adaptive capacity. They are intro ambiverts and 
their status quo is ‘Soldiers’. 

6. Nordic (imperturbable, unruffled) 

People of this type adhere to the views placing their and others' individuality in the center of the 
universe. They respectfully refer to all manifestations of healthy individualism. They are sometimes 
selfish and have somewhat high self-esteem. By focusing on their own interests they stubbornly 
defend their views. They are thoughtful and pedantic and often alone. They were very popular in the 
era of technocratic society. They are stable introvert directed to their own inner world. Their status 
quo is ‘Designers’. 

7. Egocentric (separate, solitary) 

This type of people subtly perceives life changes. They are shy, timid, sensitive and prone to long 
emotional experience of events. They have a tendency to high moral demands to themselves. They 
are afraid of new situations, people and all kinds of tests. They are unstable introverts and their 
status quo is ‘Philosophers’. The following statement may fit to their personality type, ‘Chastity will 
definitely lose the struggle for existence without talking about struggle for the throne’. 

******* 
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Great empirical and experimental materials have been accumulated in scientific history without 
harmonious systematization in view of the absence of the integrated international system of 
classification that is the factor restraining the further development of typology. There were curious 
incidents during typology march. Fourier (Francois Mari Charles) described three hundred 
characters, for instance. Unfortunately, any ordinary person could not be able to remember all these 
descriptions. Since then, researches, finding and admission of the optimum types became the task of 
paramount importance for the scientists. As a result, the seven consecutive types presented below 
may fit the bill of this inveterate problem.  
Human beings’ minds are still weak before the eternal secret of the Universe and our own brain in 
spite of the fact that we live in the third millennium. Billions of neurons are like the galaxy stars not 
revealing their secrets. We use the formed behavior patterns in our daily life. Avicenna said his 
piece about human beings’ nature many centuries ago. He thought that ‘A human being’s essence is 
reflected inside him and it cannot remain a secret for a long time as far as any person’s actions 
reflect his nature like in a mirror’. 

Banal actions, verbal forms and standard thoughts guard our brain against the superfluous 
routine. As a rule, people do not think long and human habits help them to do this. А.S.Pushkin 
expressed his opinion as follows ‘Our habits are a gift given us from above and they may be a 
substitute for happiness’.  

Our habits are an integral part of our behavior style. Our behavior style is our essence reposing on 
“The Three Whales”, which are Psychological and physiological constitution (Temperament), 
Temper and Personality type. Temperament is a hereditary character. One’s temper is formed by the 
age of 17 and personality formation is competed by the age of 25. Temper evolution and personality 
progress are started with the moment when any human being is given a birth. Temperament prevails 
before children reach the age of seven. After that our native quality called psychological and 
physiological constitution starts to be covered with acquired qualities intensively. They are temper 
parameters. Individual temper is formed on the base of neurobiological temperament. Next, the 
social product called personality type is covered with various propensities.  

In the beginning the author modeled a ‘Universal seven-digit classification’ consonant with the 
laws of symmetry and harmony and religion dogma thanks to the number theory and mathematics 
canons. The figure “Seven” is mentioned 144 times in the Holy Bible and it is not randomly. This 
figure is consonant to poetry as well.  

The poet A.Voznesenski paid attention to the fact. He wrote the following poem about this figure, ‘I 
am a family. I am like a spectrum, where I am multiplied by seven and all my seven copies are 
living inside me. All of the copies are intolerable like seven animals. Moreover, the bluest one is 
whistling a reed pipe! Sometimes in spring I have a dream, where I am the eighth one among them’. 
Being based on the achievements of the up-to-date science we are glad to present your attention the 
principally new classification consisting of three main levels of human being’s essence. 
Temperament is a psychological and physiological aspect. Temper is psychological one and 
behavior style possesses a social reflection. Behavior style is habitual daily routine that is 
reasonable vival functions based on the stereotypes.  

We would like to note that the presented classification was reviewed by the scientists from the West 
and Russia. This meaty scientific study assists to carry out an interesting psychological practical 
training session as well as to develop your observation. What is the personality type of the person 
living or working beside you? What is your own temper? 

The typology proposed by the author possesses a little bit of novelty letting to see the habitual 
things from the new perspective. The quite modern structure of personality is presented instead of 
the catchwords like “choleric, sanguine, phlegmatic and melancholic persons” allowing opening 
human beings’ tempers deeper and wider even when you know the people for a long time.  
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Having examined the new classification of the personality structure you may start determination of 
the types of psychological and physiological constitution and temper. Then you may identify what 
the personality type may be referred to you and all the people you want to.  

Using the newly presented classification you may possess the complete notion about the persons 
around you and compose their characteristics having analyzed their behavior.  

INTRODUCTION 
However, I. Pavlov’s classification of the nervous system types is the most determined but four-
digit though. I.P.Pavlov classifies types of higher nervous activity according to several attributes 
that considered as most reliable indices of higher nervous activity. These were intensity of the 
excitation and inhibition, the ratio of these processes in central nervous system and their mobility, 
that is rate at which excitation was replaced by inhibition and wise versa. In experimental practice 
the following four principle types of higher nervous activity are met:  
1. Strong unbalanced type, characterized by predominance of excitation over inhibition;  
2. Strong well-balanced active type, characterized by high mobility of nerve processes;  
3. Strong well-balanced passive type, characterized by low mobility of nerve processes;  
4. Weak type, characterized by extremely weak development of both excitation and inhibition, 

which cause fatigue and low workability. Type of nervous system after I.P.Pavlov. 
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TEMPERAMENT

 
Emotional 

type 
Dynamic 

type 
Labile 
type 

Plastic 
type 

Static 
type 

Inert 
type 

Sensitive 
type 

1 – emotionality. 2 – dynamics. 3 – lability. 4 – flexibility. 5 – static nature. 6 – inertness. 7 – sensitiveness. 
 
 
 
 

CHARACTER 

 
Hysteroidal Impulsive Flexible Conformal Well-posed Critical Sentimental 
1 – hysteroidness. 2 – impulsiveness. 3 – flexibility and agility. 4 – conformity. 5 – correctness.  
6 – criticality. 7 - sentimentality. 
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BEHAVIORAL STYLE

 
Expressive Demonstrativ Manipulating Compromise Tactful Categorical Depressed 
1 – expressiveness. 2 – ostentation. 3 - dexterity quotient. 4 - capability to agree to a compromise.  
5 – tactfulness. 6 – categoricity. 7 – depressiveness. 

 
 
 
 

PERSONALITY TYPE 

 
Eccentric Demonic Combinative Convergent Tolerant Nordic Egocentric 

1 – eccentricity. 2 – demonic. 3 – combinatorial. 4 – convergence. 5 – tolerance. 6 – unruffled.  
7 – self-centeredness. 

 
 
 



 

ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС И ЕМОЦИОНАЛНА ДИНАМИКА  
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

Крумова-Пешева, Р., Спасов, Л. 
Университетска болница „Лозенец”, София 

РЕЗЮМЕ 

В статията се разглеждат емоционалния статус и емоционалната динамика при два случая на чернодробна 
трансплантация, извършена в Университетска болница “Лозенец”. Изследването включва психологическа 
оценка и психотерапевтични интервенции във всички етапи по присаждането на орган. Оценява се 
психическата готовност за операцията, готовността за донорство, толеранса към фрустрация и тревога, 
копинг-механизмите за справяне със стреса, страховете, очакванията и др. Проследени са различните 
чувства, през които преминава психическото справяне на пациентите. Разглежда се вътрешната 
конфликтност от гледна точка на психоаналитичната парадигма. 

Ключови думи: психология, чернодробна трансплантация. 

EMOTIONAL STATE AND EMOTIONAL DYNAMICS IN PATIENTS  
WITH LIVER TRANSPLANTATION 

Krumova-Pesheva, R., Spasov, L. 
Lozenetz University Hospital 

The article examines the emotional dynamics and the emotional state of two patients who have undergone a liver-
transplant surgery in the Lozenetz University Hospital. Psychological evaluation and psychotherapeutic intervention 
are carried out in all stages of the organ transplantation process. The study aims at assessing the psychological 
readiness for the surgery, the willingness toward donation, the level of tolerance to frustration and anxiety, the stress-
coping mechanism for managing stress, the recipients’ concerns, fears, and expectations. Moreover, the study analyzes 
the transformation of various feelings in the process of psychological adjustment together with the state of inner conflict 
according to the psychoanalytic paradigm. 

Key words: psychology, liver-transplant operation 

Чернодробната трансплантация е изключително сериозна терапевтична интервенция, 
съдържаща огромен риск за пациента в соматичен и психичен аспект. Самата ситуация, в 
която се намират болните, включва продължително боледуване, болезнени медицински 
процедури, очакване на предстоящата операция, прекомерна неизвестност и др. Съдържа 
елементите на екстремалност. Стресогенните фактори са доста голям брой. Изисква се 
сериозно мобилизиране на потенциала на индивидуално равнище, на равнището на 
семейството и на социалните подкрепящи системи. 

Настоящият материал има за ЦЕЛ да представи наблюденията върху емоционалния 
статус и емоционалната динамика при два случая на пациенти с чернодробна 
трансплантация, извършена в Университетска болница „Лозенец”.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Наблюденията обхващат предтрансплантационния период /един месец преди 

трансплантацията/ и следтрансплантационните периоди. Данните са от психологическата и 
психотерапевтична работа. Тази работа продължава и в настоящия момент. Това са 
интервенции при два случая: 

Случай 1 

Пациентка на 36 години с трансплантация на черен дроб от трупен донор 

Случай 2 

Бебе на 7 месеца с трансплантация на черен дроб от жив донор – бащата.  
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Психологическата работа на началните етапи включва психодиагностична оценка на 
готовността на пациента и на неговото семейство за предстоящата хирургична интервенция, 
както и психодиагностична оценка на готовността за донорство при наличието на 
съвместимост и заявено желание на член от семейството като кандидат-донор.  

Психодиагностичната оценка на готовността на пациента и на семейството за 
трансплантация се базира на следните параметри: 

• Емоционален статус в момента, водещи емоции 
• Емоционална динамика 
• Равнище на информираност, подходи за достигане до информация 
• Реалистичност и критичност на представите и очакванията 
• Зрялост на Егото, личностно функциониране, защитни механизми 
• Социално функциониране 
• Партньорски отношения – равнище на интимност, близост и доверие 
• Капацитет за справяне в трудни и критични ситуации 
• Стресоустойчивост и копинг-стратегии за справяне със стреса 
• Способности за понасяне на загуби без патологични реакции на траур и 

патологична емоционална “преработка” 
• Контрол над импулсите 
• Толеранс към фрустрация и тревога  
• Конфликти – интрапсихични и междуличностни 
• Травматични събития  
• Проекции за бъдещето 
• Отношение към институцията 
• Сублиматорни способности 
• Адаптивни възможности и комуникативни умения. 
• Психодиагностичната оценка на готовността за донорство се базира на следните 

параметри: 
• Мотивация – рационални и емоционални аспекти 
• Равнище на готовност 
• Страхове и опасения 
• Реалистичност на представите и очакванията 
• Проекции за бъдещето 
• Стресоустойчивост и копинг-стратегии за справяне със стреса 
• Психично инвестиране на детето 
• Способности за вземане на решение и поемане на рискове. 
Проследяването на случаите е провеждано с полуструктурирано интервю, базиращо се 

на посочените критерии, като основен инструмент за диагностика. Интензивността на 
терапевтичната работа е била четири пъти седмично във времето на хоспитализация. След 
изписването на пациента сесиите са провеждани един път седмично, а в по-късните етапи – 
един или два пъти месечно. Някои от намесите са имали характера на спешна, антикризисна 
работа. Извън критичните моменти рамката и разбирането на случаите е в 
психоаналитичната перспектива. 

Случай 1 

Това е случай на пациентка на 36 години, омъжена, с едно дете. Проследявана е в 
рамките на 5 години като психологическата и психотерапевтичната работа с нея продължава 
и към настоящия момент. Психологическото взаимодействие с пациентката започва от 
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нейното постъпване за изследвания и за евентуална чернодробна трансплантация в 
Университетска болница „Лозенец”. 

Като особено травматичен момент в този случай в самото начало се очертават 
трудностите при поставяне и изясняване на диагнозата. Това е съпроводено с многократни 
посещения на лекари и множество хоспитализации. Поставянето на диагнозата, независимо 
от шокиращия елемент, внася известно успокоение по логиката на това, че внася яснота.  

При постъпването си в болницата пациентката споделяше усещането за огромен страх 
и тревога, както и надеждата, че присаждането на орган може да й донесе оцеляване. Идеята 
за трансплантация съдържаше елементите на ирационалност и дори – на магическо мислене. 
Преценяваше се като мистично решение, което носи спасение. Надеждата помагаше на 
пациентката да понася по-леко различните медицински процедури, в това число и болезнени, 
както и нейното откъсване от семейството и обичайните стереотипи. 

Емоционалният статус се характеризираше с изключително повишена тревожност и 
напрегнатост, с усещането за витална заплаха, но и – надежда. Ана Фройд определя 
надеждата и мечтанията като ефективен вид защитна дейност, защитни мерки, които 
„откъсват” пациента временно от травматизиращия момент, помагат му да се съхрани. 
Важно е, обаче, в същото време той да запази добро тестиране на реалността. При тази 
пациентка мечтанието оставаше в рамките на приемливото. 

Впоследствие – в периода на ОЧАКВАНЕ, който за всеки пациент е различен, 
емоционалната динамика се ориентираше към усещането за ОТЧАЯНИЕ, БЕЗИЗХОДИЦА И 
БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ. Пациентката ставаше все по-чувствителна към отношението на 
персонала, все повече търсеше утеха и успокоение. Правеше опити за скъсяване на 
дистанцията като начин да получава подкрепа и близост. 

В този предтрансплантационен период, заедно с очакването, се появяваше чувството 
на ВИНА – „трябва да умре друг човек, за да живея аз”, „трябва ли да чакам някой да умре”. 

Постепенно чувството за вина беше измествано от СИЛЕН ГНЯВ, а по-късно и от 
САМОСЪЖАЛЕНИЕТО – „защо аз”, „защо на мене”, които доминираха сравнително за 
кратко в психичното пространство на пациентката. 

В един следващ момент се появяваше силният страх и ужас от самата операция – 
БЕЗОБЕКТЕН УЖАС, трудно изразим с думи. Това се случваше в периода, когато 
пациентката вече беше значително по-информирана, имаше много по-реалистични и 
критични представи и очаквания. Тя ставаше все по-чувствителна и към отношението на 
семейството й към нея. Струваше й се, че й липсва достатъчно разбиране, подкрепа и помощ. 
Усещаше се изолирана, сама и изоставена. 

Непосредствено преди трансплантацията водещи бяха преживяванията на ПАНИКА и 
САМОТА. 

Непосредствено след трансплантацията водещи бяха ФИЗИЧЕСКАТА БОЛКА и 
СИЛНИЯТ СТРАХ ОТ СМЪРТТА. 

В следващите дни като централен се очертаваше огромният и конкретен страх от 
ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОРГАНА. 

Много важен момент в следоперативния период на пациентката / в първите седмици 
след операцията/ бяха фантазиите за донора и за неговата смърт, фантазиите и страховете от 
МИСТИЧНАТА ВРЪЗКА С ДОНОРА. Опасенията бяха свързани с това „дали е възможно 
духът на донора да се всели в мен”. Страхът от ЗАГУБА НА САМОЛИЧНОСТ водеше до 
объркване, липса на критичност към реалността на моменти, неяснота по отношение на себе 
си. В сънищата на пациентката изобилстваха елементи на фантазирани сцени за смъртта на 
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другия човек, както и чисто физически усещания за задушаване, изпотяване и силен тремор. 
Това бяха повтарящи се съншща със сходни съдържания в първия месец след 
трансплантацията. 

В следващите два месеца водещо беше депресивното чувство, усещането за 
изчерпаност и умора. 

Появяваше се често и чувството за обреченост, произтичащо от страха организмът на 
пациентката да не отхвърли органа. „Дали организмът ще разпознае чуждия орган вече като 
свой?” – това беше един от най-стресогенните въпроси в първите три месеца на 
следтрансплантационния период. 

В по-късните периоди се появи НЕУВЕРЕНОСТТА – ще бъда изписан от болницата, 
как ще се справям сама, живея в друг град, ако нещо ми се случи, как ще стигна до 
болницата. Присъстваше в символичното идеята за „пъпната връв” и новото прераждане, 
изпълнени с хиляди заплахи, въпроси и трудности. 

Особено водеща в следващите етапи се оказа темата за ПРОМЯНАТА В ОБРАЗА ЗА 
СЕБЕ СИ. Отношението към тялото беше изключително променено, изместено от много 
неясноти относно телесния и сексуалния идентитет. Проблемите вече бяха в областта на 
интимността и близостта, както и на отчуждениего от собственото тяло и от партньора. Беше 
огромно предизвикателство за пациентката приемането на себе си и откриването на нов тип 
близост и взаимозависимост. 

По-късно проблемните области имаха вече повече социални очертания – реадаптация 
към близките и познатите, реинтеграция, нова професионална роля и реализация. Към 
настоящия момент пациентката продължава образованието си. Чувства се значително по-
значима и ценена. 

Случай 2 

Това е случай на седеммесечно бебе, насочено от Клиниката по педиатрия на Висшия 
медицински институт – София. 

Първият сериозен травматичен момент, с който се сблъскват родителите, е 
поставянето на диагнозата на детето.  

Особено травматично за това семейство беше и разбирането, че трансплантацията на 
черен дроб е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД, че няма други алтернативи. Когато разбират, че 
тяхното дете се нуждае от такъв вид операция, родителите се изправят пред доста голям шок. 
Пътят до емоционалното приемане на факта е дълъг и труден. Те се нуждаят от много срещи 
с лекарите, информиране и подкрепа. 

Дългото време на очакване на трансплантацията, трудното достигане до такава 
операция, подготовката, бяха един от следващите психотравматични моменти. Семейството 
често се сблъскваше с усещането за собственото си безсилие, за ЛИПСАТА НА КОНТРОЛ 
над ситуацията. В такива моменти емоционалната подкрепа беше от изключително важно 
значение. Родителите търсеха среща със семейства с подобен проблем, обмяна на опит и 
опора. Периодът на очакване беше съпроводен с интензивни чувства на ВИНА, 
ДЕПРЕСИВНОСТ, СТРАХ И УЖАС. В този период бяха водещи надеждата и дилемата. 
Много често присъстваше страхът от смърт на детето. Изискваха се много грижи, 
изследвания и други процедури.  

Нерядко в предтрансплантационния период настъпва отчуждение и изолация между 
родителите. Тези родители се справяха доста трудно на индивидуално равнище с 
емоционалните предизвикателства. Всеки един се нуждаеше от подкрепа и трудно можеше 
да окаже подкрепа на другия. Психотерапевтичната работа създаваше условия и възможност 
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родителите да се справят в голяма степен с чувствата си и да активизират подкрепата 
помежду си и към детето. Положителните преживявания в семейството създаваха добра база 
за подходяща психическа адаптация към проблема и към реалността на трансплантацията.  

Много важен елемент в предтрансплантационния период е търсенето и добиването 
на подходящ дял информация, изграждането на реалистична картина относно 
предстоящата трансплантация и следващите след нея перспективи и особености. В случая 
на това семейство емоционалният хаос беше доста голям и пречеше на създаването на 
реалистични и критични представи и очаквания. Родителите “натоварваха” лекарските 
екипи с почти магически функции и търсеха ирационални и мистични обяснения. 
Постепенно започваха да приемат обективните факти с възможните изходи от една такава 
операция. Отричането като защитен механизъм биваше измествано от множество 
рационализации и интелектуализации. Пораждаха се и се засилваха редица други 
страхове, най-вече – страхът от отхвърляне на органа. Много важно беше родителите да 
имат възможност да вербализират страховете и другите си преживявания, да постигнат 
усещането за емоционален контрол над собствената си ситуация. Те трябваше да говорят 
за опита си, да споделят възникващите на различни нива тревоги.  

Важна част от подготовката им за предстоящата трансплантация бяха проекциите за 
бъдещето, както и обсъждането на различни алтернативи. Тези проекции в известна степен 
релативизираха идеята за възможното спосение, подпомагаха контрола над неизвестността и 
несигурността.  

Сериозен травматичен момент беше отделянето от дома и близките, от обичайния 
стереотип и адаптирането към продължителния престой в болнична среда. Семейството 
ставаше доста сензитивно към отношението на персонала, търсеше непрекъснато 
информация, ВНИМАНИЕ И СИГУРНОСТ, както и чести уверения, че всичко ще бъде 
наред. Нуждата от сигурност и защита в този случай беше водеща през всички етапи на 
трансплантационния процес. 

Децата дават различни афективни отговори към ситуацията, разбира се в голямата си 
част свързани с болка, тревожност и паника. Те могат да изразяват преживяванията и 
разбирането си за трансплантацията основно чрез играта. През нея те разкриват мислите и 
фантазиите си. Психотерапевтичните намеси бяха адресирани в голяма степен да 
подпомогнат комуникацията между родителите и детето, да улеснят обмена на позитивни 
емоции. Те бяха насочени и към това да променят модела на мълчанието и “щаденето” от 
информация. Важно беше родителите да съумеят добре да говорат с детето си, да споделят с 
него и да го подкрепят. 

В следтрансплантационните етапи семейството имаше нужда от доста интензивни 
грижи. Родителите започнаха да си дават по-ясно сметка за 

последващите стъпки, за необходимите усилия, които отново предстоят. Те се срещаха 
със собствената си илюзия за магически решения и постепенно започваха да осъзнават 
произтичащото по един нов начин. Това минаваше отново през депресията и скърбенето, 
през усещането за ЗАГУБА И САМОТА.  

След психическото преработване на тези емоции идваха по-коструктивните идеи за 
справяне и стабилизиране. Родителите постепенно се научаваха да разпознават симптомите – 
индикатори за евентуален проблем /отхвърляне на органа/ при детето. Започваха по нов 
сценарий да изграждат картината на бъдещето си, за да се срещнат по зрял начин с 
реалността и промяната.  
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ОБСЪЖДАНЕ 
Множеството хоспитализации, предшестващи трансплантацията, различните 

медицински процедури, в голямата си част болезнени, се преживяват травматично от 
пациентите и техните семейства. Те провокират огромен страх, граничещ с ужас, а също и 
постоянно повишена тревожност. Семейството и пациентът разпознават ясно потенциално 
стресогенните ситуации и психотерапевтичните намеси в този период са ориентирани към 
това да се улесни изразяването на тревожността, да се опредмети и обективизира 
безобектния страх и ужас. Насочени са и към подпомагане разбирането, интерпретирането 
и приемането на трансплантацията във вътрешно-психичен план по възможно най-
приемливия начин. Изследват се в процеса на работа копинг-механизмите на семейството, 
адаптирането му към проблема с цел мобилизиране на ресурсите за справяне на семейно и 
индивидуално равнище и активизиране на системите за подкрепа. Всичко това е 
съпроводено с изследване на отношенията в семейната система, с изследване на 
индивидуалната история на родителите и нагласите пред перспективата за трансплантация. 
В двата описани случая е наблюдавана много интензивна емоционална динамика. 
Пациентите са имали нуждата от почти ежедневна психологическа помощ на по-ранните 
периоди. Те споделят и към настоящия момент необходимостта от психологическа работа 
на всеки етап от процедурата - трансплантация на орган.  
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ОТЗИВ 

За: монографията на доц. д-р Теодора Стоева „Психологическа помощ за деца и юноши (с 
фокус към семейството)“, СУ „Кл. Охридски“, Катедра по социална, трудова и педагогическа 

психология. 

От: доц. Хариета Манолова, д.м., МУ – София, Катедра по психиатрия; ДПК „Св. Никола“ 
УМБАЛ „Александровска“. 

Кризата е част от живота и нейното благоприятно преодоляване ни прави по-
адаптивни и устойчиви на стрес. Тя е двигател на развитието и не случайно редица автори и 
клиницисти интерпретират кризата като повратен момент в процеса на израстване, 
благодарение на който човешката психика еволюира. Съществуват естествени кризи в хода 
на развитието, чието разрешаване води до нов етап на психична организация, но негативното 
звучене на понятието ни преследва навсякъде и с помощта на медиите и реалностите от 
ежедневието, ни засилва чувството на безперспективност, на което естествено реагираме 
чрез депресия, тревожност, несигурност и страх. Такъв е контекста, в който живеем от 
десетилетия и неминуемо този нескончаем период на криза изчерпва оптимистичните 
очаквания и начините за адаптация като все по-често води до психичен срив и нужда от 
психологическа подкрепа. Най-уязвимите и най-ранимите са децата, тъй като още нямат 
необходимия набор от психични защитни механизми, а на техните родители и възпитатели 
често липсва нужния капацитет за справяне с изискването на нашето време от перманентна 
гъвкавост и изобретателност.  

В този смисъл темата на монографията е изключително навременна и актуална, 
свързана е с един от основните проблеми на нашето съвремие и запълва една голяма липса от 
знания и практически насоки за работа като показва ясно пряката връзка между детското 
развитие и важната роля на семейството в този сложен и строго индивидуален процес. 
Авторът въвежда основните насоки за разбиране на детското развитие като се спира на 
фрагменти от най-влиятелните теории: психоанализа, бихевиоризъм, когнитивизъм и 
хуманистичната психология. Разглежда разнообразието на детската психопатология през 
призмата на различните парадигми и дава интересна информация, свързана с 
интерпретацията на симптомите и начините за лечение и консултиране. Прави исторически 
обзор на еволюцията на една от най-популярните системи за класификация на болестите 
(DSM), като се споменава и отделянето на многоосевата класификационна система за 
разстройствата в детска възраст. 

В монографията е направен преглед на класически и интересни български и руски 
актуални разработки, свързани с изследване на семейството и юношеската възраст, които 
липсват напоследък в нашата специализирана литература. Показва се връзка между 
родителските стилове и стратегии на поведение и разстройствата в детството и юношеството, 
предлага се алтернативен подход в консултирането и терапията на деца и семейства с акцент 
върху развитието у родителите на терапевтични умения, които повишават възможностите за 
разбиране и разрешаване на проблемите на детето и семейството. Специално внимание е 
отделено на консултирането и обучението на учителите и значението на обучителните 
затруднения в хода на детското развитие, както и на такива тревожни феномени като 
агресивното поведение на децата и юношите. 

В заключение, може да се отбележи, че настоящата монография представлява 
незаменимо пособие в работата на специалистите в областта на психичното здраве, работещи 
с подрастващи. Тя е адресирана и към родителите, разкривайки ценността на семейството 
като фактор за здраво психично развитие. 

 



 

 
 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ –  

BG-RP-2014 
 

ПУБЛИЧНИЯТ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ-2014 ГОДИНА (BG-RP-2014) ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ 
КОЛЕГИ-РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ВНЕСЕН ЧЛЕНСКИ 
ВНОС И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СПРАВКА И ДЕЛАРАЦИИТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ИМ ЗА 
ЧЛЕНСТВО ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА.  

 
ВПИСВАНЕТО В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ОТРАЗЯВА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПСИХОЛОГА СЪГЛАСНО 
СТАНДАРТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ(ISCO) И 
ПРИЕТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (НКПД-МТСП-2014) ОБЛАСТИ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ: 

• 2634-6001 „ПСИХОЛОГ“;  
• 2634-6002 „КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ“;  
• 2634-6003 „УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ“ и  
• 2634-6004 „ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ“.  

 
НА ТАЗИ ОСНОВА ВПИСВАНЕТО В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОФИЦИАЛНО СЕ УДОСТОВЕРЯВА 
ОТ АДМИНИСТРАТОРА МУ – ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, - С ЛИЧЕН СЕРТИФИКАТ С 
УНИКАЛЕН BG-RP НОМЕР И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ДОКАЗАНАТА ДОКУМЕНТАЛНО КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
РЕГИСТРИРАНИЯ ПСИХОЛОГ ЗА СЕРТИФИЦИРАНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ 
В ОБЛАСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ С 
ВАЛИДНОСТ ДО СЛЕДВАЩИЯ КРАЕН СРОК ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ - 31.03.2015 г.!  
 
ДИГИТАЛНО КОПИЕ ОТ СЕРТИФИКАТИТЕ НА ВПИСАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ АСОЦИАЦИИ (EFPA), 
СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА ПСИХОЛОЗИТЕ (IUPsys) и МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА 
ПСИХОЛОГИЯ(IAAP), ЧИИТО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ЧЛЕН Е ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ. 
 
ПУБЛИЧНИЯТ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПУБЛИКУВА В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО 
ПСИХОЛОГИЯ И ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗДАНИЯ (БЮЛЕТИН И ИНТЕРНЕТ–СТРАНИЦИ) НА ДРУЖЕСТВОТО НА 
ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ПО-КЪСНО ОТ КРАЯ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА. 

 

За контакти и допълнителна информация: office@psychology-bg.org 

Интернет адрес на Публичния регистър на психолозите – 2014: 

http://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2014/ 
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ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ –  

BG-RP-2014 
 

ДАННИ ЗА ВПИСАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПСИХОЛОЗИ: Личен код в BG-RP-
2014 и No. на 

валиден до 31 март 
2015 г. сертификат 

за вписване: 

Сертифицирана с вписването 
квалификация за 
професионална 

правоспособност по 
НКПД/ISCO-2014: 

Фамилия: Име: Град по месторабота: 

Адамов Красимир Търговище 1097 2634-6001;6004 
Александров Павел София 0001 2634-6001 
Александрова Богдана София 0003 2634-6001;6002 
Александрова Пенка София 1031 2634-6001 
Александрова Стефка Кубрат 1350 2634-6001;6003;6004 
Александрова-
Караманова 

Анна София 0002 2634-6001;6002 

Алексиева Емилия София 0007 2634-6001;6002;6004 
Алтимирска Елена София 0008 2634-6001 
Ангелов Веселин Карлово 0011 2634-6001 
Ангелова Димитрина Злати трап/Пловдив 0013 2634-6001;6002 
Ангелова Елена Стара загора 1312 2634-6001 
Ангелова Елица Падеш/Благоевград 1112 2634-6001 
Ангелова Мариана Пловдив 1082 2634-6001 
Ангелова Младенка Русе 0014 2634-6001;6004 
Ангелова Полина София 1311 2634-6001;6004 
Ангушева Недялка Гоце Делчев 0769 2634-6001;6003 
Андонова Йоанна Благоевград 1079 2634-6001;6002;6004 
Андонова Татяна София 0793 2634-6001;6002;6003;6004 
Андреева Людмила София 0018 2634-6001 
Антонов Георги София 0858 2634-6001;6002;6004 
Апостолова Диана Поморие 0020 2634-6001 
Арабаджиева Христина Благоевград 1363 2634-6001 
Асенова Иванка Благоевград 0883 2634-6001;6002 
Аспарухова Галина София 0025 2634-6001;6002 
Атанасов Вълчо Варна 1237 2634-6001 
Атанасов Никола София 0028 2634-6001;6002;6004 
Атанасова Анета Костинброд/София 0029 2634-6001;6002 
Атанасова Гергана Елин Пелин/София 1119 2634-6001;6002;6004 
Атанасова  Елена Пловдив 0882 2634-6001;6002;6004 
Атанасова Красимира София 0439 2634-6001 
Атанасова Петя София 0031 2634-6001;6002;6004 
Баев Орлин София 0032 2634-6001;6004 
Баева Катерина София 1368 2634-6001 
Бакалов Пламен Бургас 0036 2634-6001 
Бакалова Диана София 0037 2634-6001 
Бакрачева Маргарита София 1400 2634-6001 
Балканска Полина София 0038 2634-6001;6002 
Балтаджиева Йонка Бургас 0039 2634-6002 
Банова  Донка Варна 0735 2634-6001;6002;6004 
Бардов Иван София 0043 2634-6001 
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Бахчеванова Райна Бургас 0044 2634-6001;6003;6004 
Беджева Диана Русе 1336 2634-6001;6004 
Белчева Лора София 0049 2634-6001;6002;6004 
Бенеков Валери Русе 1024 2634-6001;6002;6004 
Бербенлиева Златина Бургас 0886 2634-6001 
Бешева Аксиния Русе 1412 2634-6001 
Благоева Диана Велико Търново 0050 2634-6001 
Божикова Мария Пловдив 1378 2634-6001 
Божилова Невена Пловдив 1315 2634-6001 
Божинова Румяна София 0055 2634-6001 
Божкова Десислава София 1252 2634-6001;6002;6004 
Бозгунов Кирил София 1094 2634-6001;6002;6004 
Бораджиева Елена Велико Търново 0063 2634-6001;6004 
Босаков Васил Пловдив 0065 2634-6001 
Бостанджиев Румен София 0066 2634-6001;6002;6004 
Бранева Инна София 0067 2634-6001;6002;6004 
Бриклер Татяна София 0943 2634-6001 
Бужева Лора Сандански 1186 2634-6001;6003 
Бумбарова Валя Димитровград 0070 2634-6001;6002 
Бунева Благородна София 1417 2634-6001 
Бусарова Нели Пловдив 1379 2634-6001;6002;6004 
Бучкуджиева Венета Шумен 0071 2634-6001;6002;6004 
Василева Мануела Варна 1342 2634-6001;6002 
Василева Маргарита Пловдив 0915 2634-6001;6002;6004 
Василева Мария А. София 1349 2634-6001 
Василева-Найденова Ралица Тетевен 1263 2634-6001;6002;6004 
Великова-Цонкова Биляна Бургас 0083 2634-6001 
Велинова Анелия Кюстендил 1189 2634-6001 
Велкова Десимира София 0088 2634-6001 
Велкова Десислава Нови Искър 1369 2634-6001;6002;6004 
Велкова Светлана София 1422 2634-6001 
Велчева Рени София 0089 2634-6001;6002 
Винчева Нели Пловдив 0920 2634-6001;6002;6003;6004 
Витанова Надежда София 0092 2634-6001;6002;6004 
Владимирова Анелия Русе 1206 2634-6001;6002;6004 
Владимирова Велина София 0095 2634-6001 
Владова Мариана пловдив 1377 2634-6001;6003 
Власакиева Дониела Бургас 1255 2634-6001;6002;6004 
Врачовска Маргарита София 0805 2634-6001;6003 
Вълков Петър София 1227 2634-6001;6002;6004 
Вълкова Мариана Стара Загора 1274 2634-6001;6002;6003;6004 
Вълова Марина София 0101 2634-6001 
Вълчев Валентин Варна 0982 2634-6001;6002 
Вълчев Цветан Варна 1356 2634-6001;6002;6004 
Вълчева-Стефанова Петя Тетевен 0103 2634-6001;6003 
Вътова Весела София 0104 2634-6001;6004 
Гаджанова Русана София 0107 2634-6001;6002 
Гайдаров Калин София 0108 2634-6001 
Ганчевска  Румяна София 0942 2634-6001 
Ганчевски Бойко София 0113 2634-6001 
Генчева Радостина Стара Загора 1228 2634-6001;6002;6004 
Георгиев Валери Варна 1317 2634-6001;6004 
Георгиев Димитър Б. Варна 0119 2634-6001;6003 
Георгиев Димитър Г. Русе 1130 2634-6001 
Георгиев Михаил София 0123 2634-6001 
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Георгиева Кристина Карнобат 1401 2634-6001;6002 
Георгиева Десислава София 0656 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Ивайла София 0999 2634-6001;6002 
Георгиева Ивелина София 1324 2634-6001 
Георгиева Марияна Кирилова Карнобат 1121 2634-6001;6003;6004 
Георгиева Марияна Недева Банско 0130 2634-6001;6003 
Георгиева Марияна Сотирова Банско 0771 2634-6001;6003 
Георгиева Мирослава Хасково 1337 2634-6001 
Георгиева Росица Г. София 1191 2634-6001;6003 
Георгиева Росица Х. София 0133 2634-6001;6004 
Георгиева Стоянка Ихтиман 1253 2634-6001;6003 
Георгиева Теодора София 1425 2634-6001 
Георгиева Яна София 0136 2634-6001 
Герганов Енчо София 0139 2634-6001 
Герджикова Севдалина Шумен 0142 2634-6001 
Герчева Валентина Етрополе 1111 2634-6001 
Гинина Биляна Пловдив 1326 2634-6001 
Грибова Людмила София 1555 2634-6001 
Григорова Наталия София 1308 2634-6001;6002;6004 
Грозданова Галена Стара Загора 0808 2634-6001;6002 
Гудева Полина София 0157 2634-6001 
Гушлева Сирма Варна 1239 2634-6001 
Гълъбова Нина Пловдив 0158 2634-6001;6002 
Гюзелев Петко Стара Загора 1341 2634-6001 
Далева Донка Казанлък 1278 2634-6001 
Дамянова Емилия Варна 1266 2634-6001;6002;6004 
Дандовска Ивелина Русе 0825 2634-6001 
Данова Тинка Ловеч 0162 2634-6001;6002;6003 
Даскалова Галя София 1352 2634-6001;6003 
Даскалова Даниела Благоевград 1147 2634-6001;6003 
Даскалова Десислава Пловдив 0901 2634-6001;6002;6004 
Джамбазова Велислава София 1375 2634-6001 
Джонджорова Ани Стара Загора 0849 2634-6001 
Джонев Сава София 0170 2634-6001 
Дилова Маргарита София 0174 2634-6001 
Димитров Добромир Стара Загора 0180 2634-6001 
Димитров Павел Стара Загора 0183 2634-6001 
Димитров Пламен Димитров Варна 1322 2634-6001;6002 
Димитров Пламен Луков София 0184 2634-6001;6002;6004 
Димитров Светозар Бургас 0185 2634-6001;6002;6004 
Димитрова Боряна Пловдив 1058 2634-6001 
Димитрова Евелина Пловдив 0905 2634-6001 
Димитрова Людмила Своге 0954 2634-6001 
Димитрова Миглена София 1396 2634-6001 
Димитрова Милена Бургас 0196 2634-6001;6003 
Димитрова Олга Пловдив 0923 2634-6001 
Димитрова Ралица София 1035 2634-6001;6002 
Димитрова Светлана П. София 1258 2634-6001;6002 
Димитрова София София 1338 2634-6001;6002;6004 
Димитрова Цветелина Л. Видин 1335 2634-6001;6003 
Димова Ирина София 1201 2634-6001;6002;6004 
Димова - Великова Деана Русе 1143 2634-6001;6002;6004 
Динов Светослав София 1345 2634-6001 
Добрева-Христова Дияна София 1306 2634-6001 
Дойкова Стефка Димитровград 1362 2634-6001;6002 
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Дойчева Динка Бургас 0203 2634-6001;6003 
Дошолова Гена София 0210 2634-6001 
Драганова Ралица Стара Загора 1406 2634-6001 
Драгова Силвия Харманли 1333 2634-6001;6002;6003 
Дуганов Любен Бургас 1099 2634-6001;6003 
Економидис Константин Бургас 1402 2634-6001;6002 
Енева Йорданка София 0218 2634-6001;6002;6004 
Епитропова Елка Пловдив 1053 2634-6001;6003 
Еюбова Севджихан Шумен 0945 2634-6001;6002 
Жекова Нели София 1371 2634-6001;6002 
Жекова Татяна Русе 0220 2634-6001;6002;6004 
Желязкова Елена Свиленград 0222 2634-6001;6003 
Желязкова Радославка Плевен 0743 2634-6001 
Заберска  Юлия София 0422 2634-6001 
Загорска  Евгения Попинци/Пазарджик 0225 2634-6001;6002;6004 
Занев Светослав София 0722 2634-6001 
Зарбова Бисерка София 0227 2634-6001 
Зафирова Диана Пловдив 1052 2634-6001;6003 
Захариева Анастасия Пловдив 1267 2634-6001;6002 
Захариева Иванка Димитровград 0229 2634-6001;6003 
Захариева Райна София 0230 2634-6001;6003 
Здравчев Здравко Бургас 0778 2634-6001 
Златанова Виолета Стара Загора 0841 2634-6001;6002;6004 
Златев Николай София 0966 2634-6001;6004 
Златинова Елеонора София 0236 2634-6001;6002;6004 
Зографова Йоланда София 0237 2634-6001 
Иванов Иван В. София 1209 2634-6001;6002;6004 
Иванов Иван К. София 1122 2634-6001 
Иванов Стойко София 0244 2634-6001 
Иванова Десислава Ангелова София 1409 2634-6001;6002;6003 
Иванова Десислава Асенова Благоевград 1116 2634-6001;6002;6003;6004 
Иванова Елиза София 1129 2634-6001;6002 
Иванова Жулиета Бургас 1372 2634-6001;6002;6004 
Иванова Звезделина Русе 1331 2634-6001;6003 
Иванова Красимира Стара Загора 1029 2634-6001;6002 
Иванова Мария Варна 1223 2634-6001;6002;6004 
Иванова Силвия София 1282 2634-6001;6002;6004 
Иванова Христина София 0262 2634-6001 
Иванова Цветана Враца 1321 2634-6001 
Иванчев Николай Благоевград 1327 2634-6001 
Иванчева Ася Пловдив 1403 2634-6001 
Игаренска-Нешевска Мариета Пловдив 0263 2634-6001;6002;6004 
Игов Иван София 0266 2634-6001;6003 
Илева Юлия Свиленград 1072 2634-6001;6003;6004 
Илиев Владимир Плевен 0739 2634-6001 
Илиев Илиан Плевен 0885 2634-6001 
Илиев Найден Вършец 0220 2634-6001;6003 
Илиева Анелия Плевен 0738 2634-6001;6004 
Илиева Елена София 1395 2634-6001;6002;6004 
Илиева Илияна София 1344 2634-6001;6004 
Илиева Катерина София 0269 2634-6001;6002 
Илиева Снежана София 0271 2634-6001 
Илиева-Стоянова Хенриета София 0272 2634-6001;6003;6004 
Йорданов Никола София 0278 2634-6001 
Йорданов Христо Сандански 1182 2634-6001 
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Йорданова Йоана Пловдив 1367 2634-6001 
Йорданова Лидия Варна 0816 2634-6001;6003;6004 
Йорданова Лили София 1329 2634-6001 
Йорданова Мария София 0285 2634-6001;6002;6003;6004 
Йорданова Саша София 1131 2634-6001 
Йорданова-Тодорова Ангелина Велико Търново 0734 2634-6001;6003;6004 
Йотова Ивелина Плевен 1136 2634-6001 
Калдерон-Георгиева Светослава Варна 0293 2634-6001 
Калинова Илияна Пловдив 0909 2634-6001;6003;6004 
Калинова Невена Пловдив 0919 2634-6001;6002;6004 
Калнева Дафинка Пловдив 0294 2634-6001;6003 
Калчев Пламен София 0295 2634-6001;6003 
Калчева Стойка София 0296 2634-6001 
Каменова Деница Стара Загора 0850 2634-6001;6002 
Камчева Станимира Несебър/Бургас 0887 2634-6001 
Караиванова Мариела Шумен 1226 2634-6001 
Кацарова Яна София 1328 2634-6001;6002;6004 
Кендалова-Петрова Гълъбина Варна 1271 2634-6001;6002;6004 
Кимова Даниела София 0316 2634-6001 
Киркова Янка Хасково 1380 2634-6001;6002 
Кирчева Райна Хасково 1309 2634-6001 
Кирякова Ирина София 0944 2634-6001;6004 
Киякова Красимира София 0704 2634-6001;6002 
Ковачева Светломира Пловдив 0321 2634-6001 
Койчев Огнян Пловдив 0324 2634-6001 
Койчева-Атанасова Мария Хасково 1376 2634-6001 
Коларова Лиляна София 1365 2634-6001;6002 
Колева Жанета Стара Загора 0325 2634-6001;6002 
Колева Красимира Стара Загора 1283 2634-6001 
Колчева Маргаритка София 1318 2634-6001 
Колчева Надя София 0331 2634-6001 
Кольова Надя София 1026 2634-6001;6004 
Косев Искро София 1284 2634-6001 
Косева Димка Стара Загора 1285 2634-6001;6003 
Костова Златомира Пловдив 0336 2634-6001;6002;6004 
Коцева Ани София 1051 2634-6001;6002;6004 
Коцева Деяна София 1286 2634-6001 
Коцева Нина Пловдив 1073 2634-6001;6003 
Коцева Теменужка Златоград 1416 2634-6001;6003 
Крумова-Пешева Румяна София 0341 2634-6001;6002;6004 
Кръстев Александър Плевен 0808 2634-6001;6004 
Кръстева Кристина Шумен 1269 2634-6001;6002;6004 
Кузманова Даниела София 0344 2634-6001 
Кунчев Кирил Брегово/Видин 0762 2634-6001;6003;6004 
Кунчева Галина Плевен 1307 2634-6001 
Куртев Симеон София 1287 2634-6001 
Кърджилова Емилия София 0350 2634-6001;6002;6003;6004 
Кюркчийска Деница Гърция 1234 2634-6001;6002;6004 
Лазарова Красимира Стара Загора 0353 2634-6001;6002;6004 
Лазарова Теодора София 1424 2634-6001 
Лазарова Павлина Шумен 0355 2634-6001 
Лафчийска Евелина Ихтиман 1320 2634-6001;6002;6004 
Лесева Елица София 1154 2634-6001 
Мавродиев Стоил Благоевград 0365 2634-6001;6002 
Маклаков Генадий София 1110 2634-6001 
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Маламова Людмила София 0369 2634-6001 
Манова Милена София 0373 2634-6001;6004 
Маноилова Инна София 1207 2634-6001;6002 
Манолевска  Тодорка Смолян 1334 2634-6001 
Маринова Владислава София 1323 2634-6001 
Маринова Ралица Плевен 1241 2634-6001;6002 
Марков Красимир Шумен 1086 2634-6001 
Маркова-Петрова Дарина Варна 0378 2634-6001;6003 
Марчева Петя Велико Търново 1030 2634-6001;6003 
Масалджиева Радка Пловдив 0381 2634-6001;6002 
Матанова Ваня София 0382 2634-6001;6002;6004 
Матеева Надя София 0385 2634-6001;6002;6004 
Методиева Цветанка Бобов дол 1006 2634-6001 
Миладинова Ивана Пловдив 1346 2634-6001;6002 
Минев Милен Стара Загора 0852 2634-6001;6002;6004 
Минчев  Милчо Велико Търново 0881 2634-6001;6002;6004 
Минчева Ивелина София 1394 2634-6001 
Мирчева-Димитрова Камелия Стара Загора 0405 2634-6001;6002;6004 
Митев Антон Ямбол 1022 2634-6001 
Митев Филип Хасково 0420 2634-6001 
Митева Даниела София 1353 2634-6001;6002;6003 
Митева-Чорбаджийска Кремена Русе 0407 2634-6001;6002;6004 
Митевска-Енчева Майяна София 1200 2634-6001 
Михайлова Бригита София 1015 2634-6001 
Михайлова Виолета София 1032 2634-6001;6002 
Михайлова Милена Шумен 1347 2634-6001;6002 
Михайлова Росица Пловдив 0874 2634-6001;6002;6004 
Михалкова Станка София 0412 2634-6001;6003 
Михова Златка София 0414 2634-6001;6002;6004 
Млякова Цвета Пловдив 1408 2634-6001;6002;6004 
Монева Ани Варна 1350 2634-6001 
Монов Христо София 0419 2634-6001;6003 
Мустакли Елис Благоевград 1330 2634-6001 
Мутафова Мария Благоевград 0421 2634-6001 
Мутафчиева Милена София 1407 2634-6001;6004 
Найденова Александра Бургас 0424 2634-6001;6002;6004 
Наследникова Рада София 1095 2634-6001;6002;6004 
Начева Соня София 0428 2634-6001;6002;6004 
Недева-Белчева Валентина Бургас 0730 2634-6001;6002;6004 
Неделчев  Неделчо Павликени 0430 2634-6001;6003 
Неделчева Веселина Бургас 0431 2634-6001;6002;6004 
Недин Стою София 0433 2634-6001 
Недялкова Христина София 1419 2634-6001;6004 
Ненова Анжелина София 0437 2634-6001;6002;6004 
Нецова Лидия Русе 1230 2634-6001 
Николов Минчо Стара Загора 1292 2634-6001 
Николов Николай София 0447 2634-6001 
Николова Евелина Австралия 1107 2634-6001;6002 
Николова Елена София 0450 2634-6001;6002 
Николова Илина Пловдив 0908 2634-6001 
Николова Катя Дупница 1361 2634-6001 
Николова Красимира София 1160 2634-6001 
Николова Надежда София 0947 2634-6001 
Николова Тихомира Пловдив 1373 2634-6001;6003 
Николова-Клеменюк Нина София 1064 2634-6001 
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Орешкова Мария Варна 1343 2634-6001;6004 
Павлов Иван София 0456 2634-6001;6004 
Павлов Павел Добрич 0814 2634-6001 
Папазова Ева София 0460 2634-6001 
Паунова Галя Велико Търново 1124 2634-6001;6003 
Пеев Илия Варна 0465 2634-6001 
Пеева Диляна Бургас 1205 2634-6001;6002 
Пейчева Илиана Стара Загора 0842 2634-6001;6002 
Пейчева Мария Добрич/София 0466 2634-6001;6003;6004 
Пейчева Станислава София 0867 2634-6001;6002;6003;6004 
Пенов Емил София 1305 2634-6001 
Пентова Ева София 0468 2634-6001 
Пенчева Елена София 0470 2634-6001 
Пенчева Елиана София 0471 2634-6001 
Петков Иво Софи 0983 2634-6001 
Петкова Галина Бургас 1354 2634-6001 
Петкова Златица Стара Загора 0851 2634-6001;6003 
Петкова Павлина София 0485 2634-6001;6002;6004 
Петкова Петя Стара Загора 1214 2634-6001;6002;6004 
Петкова Цветелина София 1204 2634-6001;6002;6004 
Петров Ивайло Севлиево 1418 2634-6001;6002 
Петров Игнат София 1390 2634-6001;6002;6004 
Петрова Анета Плевен 0810 2634-6001 
Петрова Весела София 1393 2634-6001;6002;6004 
Петрова Гълъбина Варна 1271 2634-6001 
Петрова Деяна Малмьо, Швеция 1339 2634-6001;6002;6004 
Петрова Донка София 0494 2634-6001;6002 
Петрова Иванка Шумен 0978 2634-6001 
Петрова Илияна Бургас 0937 2634-6001;6002;6004 
Петрова Петя София 1413 2634-6001 
Петрова Светла София 1256 2634-6001 
Петрова-Матиня Райна Сандански 1181 2634-6001 
Пилева Ивета София 1427 2634-6001 
Пинева Здравка Златоград 1415 2634-6001 
Пискулийска Далия Варна 1364 2634-6001 
Пожарлиев Александър София 0508 2634-6001 
Политова Галина Пловдив 0728 2634-6001 
Попиванов Иво София 0510 2634-6001 
Попова Юлия София 0515 2634-6001;6003 
Проданов Михаил Бургас 0517 2634-6001 
Проданова-Ялъмова Светла София 0720 2634-6001;6004 
Радева Антоанета Бургас 1355 2634-6001;6004 
Радева Боряна София 1360 2634-6001;6002 
Рангелова Анелия Плевен 0737 2634-6001 
Рангелова Калина София 0527 2634-6001;6002 
Рандев Панайот София 0528 2634-6001;6003 
Рафаелян Мадлен Варна 1357 2634-6001 
Рачев Румен София 0530 2634-6001;6002;6004 
Рашева Анета София 1126 2634-6001;6002 
Рогашка Мая Варна 1295 2634-6001 
Роглева Галина София 0205 2634-6001 
Русева Бистра Смолян 0534 2634-6001 
Савова Нели Стара загора 0746 2634-6001;6002 
Сентова Мария София 0540 2634-6001 
Сивенова Първолета София 1316 2634-6001;6004 
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Сивов Ивайло София 1348 2634-6001 
Силгиджиян Хайгануш София 0541 2634-6001 
Симеонова-Григорова Надя София 1010 2634-6001;6002;6004 
Славов Славомир Стара Загора 1420 2634-6001 
Славова Евелина Пловдив 0975 2634-6001;6003 
Славчева Донка Златица 0544 2634-6001;6002;6003 
Славчева-Андонова Гергана Пловдив 0546 2634-6001 
Славчов Борислав София 0547 2634-6001 
Смокова Людмила Одеса, Украйна 0780 2634-6001 
Соколова Лиляна София 1297 2634-6001;6002 
Спасова Даниела Пловдив 1421 2634-6001 
Спасова Емилия София 0552 2634-6001 
Стайков Милен Пловдив 1399 2634-6001;6003 
Стайкова Цветелина Плевен 1366 2634-6001;6002 
Стаматова Мария Гоце Делчев 0797 2634-6001 
Станев Димо Нова загора 0555 2634-6001;6003 
Станулова Росица София 0870 2634-6001;6004 
Станчева Блага София 0557 2634-6001 
Станчева Десислава Варна 1021 2634-6001 
Станчева Миряна София 1426 2634-6001 
Стефанова Ивелина Варна 1264 2634-6001;6004 
Стефанова Катя София 1351 2634-6001 
Стефанова Петя Асеновград 1298 2634-6001 
Стефанова Росица Казанлък 0562 2634-6001 
Стоева Ирена Стара Загора 1187 2634-6001 
Стойчева Катя София 0569 2634-6001 
Стойчева Нина Пловдив 1046 2634-6001;6004 
Стойчева Петя Пловдив 0571 2634-6001;6002;6004 
Стоянов Валери Варна 0729 2634-6001 
Стоянова Биляна Сливен 1410 2634-6001;6003 
Стоянова Станислава Костенец 0577 2634-6001 
Стоянова Цветанка Варна 0578 2634-6001;6004 
Страхилов Боян София 0579 2634-6001;6004 
Тагарева Кирилка София 0583 2634-6001 
Таманова Цвета София 1063 2634-6001;6002;6004 
Татарова Марина Пловдив 0917 2634-6001 
Тачева Снежина София 0588 2634-6001;6002;6004 
Темелски Атанас София 0803 2634-6001 
Темникова Жулиета София 0589 2634-6001;6002;6004 
Тенева-Георгиева Иванка София 0590 2634-6001 
Терзийска  Миглена Казанлък 1391 2634-6001 
Тилева Лазарина Бургас 1261 2634-6001 
Тихова Емилия Плевен 1142 2634-6001 
Тодоров Ангел Плевен 1137 2634-6001 
Тодоров Йордан Плевен 0756 2634-6001 
Тодоров Тодор София 0594 2634-6001 
Тодорова Галина Варна 1145 2634-6001;6002 
Тодорова Здравка Бургас 1049 2634-6001 
Тодорова Ирина София 0597 2634-6001;6002 
Тодорова Красимира Шумен 0598 2634-6001;6003;6004 
Тодорова Лидия Пловдив 1314 2634-6001 
Тодорова Мариета Пловдив 0599 2634-6001 
Тодорова Светла Смолян 0601 2634-6001 
Тодорова Янка Разград 1225 2634-6001 
Тодоровска Аделина София 1325 2634-6001;6004 
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Тонева Карина Пловдив 1319 2634-6001;6002 
Топова  Даниела Смолян 0608 2634-6001 
Тошева Иванка София 0610 2634-6001 
Трайкова Ирина Герман/София 0612 2634-6001 
Трендафилова Надя Стара Загора 1300 2634-6001 
Угрюмова Мая София 1008 2634-6001 
Узунова Валентина Варна 0794 2634-6001;6004 
Фенерова Димитрина София 0621 2634-6001 
Ферчева Анита София 0969 2634-6001;6002;6004 
Форева Гергана Пловдив 0899 2634-6001;6002 
Френкева Милена София 0623 2634-6001 
Хаджиев Спас Хисар 1414 2634-6001 
Ханчева Камелия София 0628 2634-6001;6004 
Хараланова Пенка Търговище 0782 2634-6001;6004 
Харлова Красимира Пловдив 0913 2634-6001;6004 
Христов Христо София 0632 2634-6001 
Христова Албена Плевен 0634 2634-6001;6002 
Христова Антоанета София 0536 2634-6001;6004 
Христова  Кристина София 0640 2634-6001 
Христова Яблена София 0642 2634-6001;6002;6003 
Христова-Славчева Евдокия София 0637 2634-6001 
Цанкарски Михаил София 1313 2634-6001 
Цветкова Ива София  0973 2634-6001;6002;6003 
Цветкова Силвия Петрова Враца 1423 2634-6001;6002 
Цветкова Силвия Плевен 0655 2634-6001;6002 
Ценков Бойко София 1244 2634-6001;6002;6004 
Ценова Бистра София 0658 2634-6001;6002 
Цифудин Антон Вълчедръм/Монтана 0659 2634-6001;6002;6003 
Цолова Белла София 1210 2634-6001;6002 
Цукова Емилия София 1259 2634-6001 
Чавдарова Велислава Белико Търново 1164 2634-6001 
Чешмеджиева Петя Русе 0670 2634-6001;6002 
Чиренска Галина София 0869 2634-6001;6004 
Читакова Иванка Шумен 1332 2634-6001 
Чобанова Рая София 1304 2634-6001 
Шишкова Николина София 0997 2634-6001 
Щетинска Стоянка  Бургас 0680 2634-6001 
Щетински Димитър София 0681 2634-6001 
Янакиев Юрий Пловдив 0957 2634-6001;6003 
Янев Дамян Бургас 0685 2634-6001 
Янев Светозар Бургас 0687 2634-6001;6003 
Янева Анелия София 1192 2634-6001;6003 
Янева-Дамянова Ирина София 0688 2634-6001 
Янков Георги София 1411 2634-6001 
Янкулова Йоана София 0693 2634-6001;6003 
Янкулова Райна Пловдив 0694 2634-6001;6003 
Янчев Бойко Плевен 1242 2634-6001 
Янчева Елена София 1340 2634-6001;6002;6004 
Янчева Татяна София 0695 2634-6001 
Янчелова Иванка Пловдив 0696 2634-6001 

За контакти и допълнителна информация: office@psychology-bg.org 

Интернет адрес на Публичния регистър на психолозите – 2014: 

http://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2014/ 
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