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КАК ЩЕ СВЪРШИ ОКУПАЦИЯТА? ИЗСЛЕДВАНЕ
НА РЕТРОСПЕКТИВНИЯ УКЛОН В ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА
Д-р Николай Руменов Рачев, СУ „Св. Климент Охридски”
HOW WILL THE OCCUPATION END? A STUDY
OF HINDSIGHT BIAS IN NATURAL SETTINGS
Nikolay Rumenov Rachev, PhD, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’
Склонността да се надценява предвидимостта на отминалите събития е известна като ретроспективен
уклон. В настоящото изследване участниците са помолени да предвидят вероятностите на различни
събития, свързани с изхода от окупацията на Софийския Университет в края на 2013 г. Задачата беше
изпълнена два пъти: по време на окупацията и след края ѝ. Като цяло резултатите показват тенденции,
сходни с откритите досега. Ретроспективният уклон е по-изразен при събития, за които участниците
смятат, че са се случили. Не е открита връзка между ретроспективен кулон и генериране на хипотетични
сценарии, вероятно поради факта, че липсват такива спонтанни сценарии. В съгласие с теорията за
ретроактивния песимизъм, при хората с положителен индекс на ретроспективен уклон се наблюдава
значително снижаване на оптимизма от Етап 1 към Етап 2 на изследването. Липсата на изненадващи
събития е разгледана като основна причина за недостатъчната обща изразеност на ефекта.
The tendency to overestimate the predictability of past events is known as hindsight bias. In the present study
the participants were asked to predict the probabilities of various events related to the occupation of the Sofia
University at the end of 2013. This task was administered twice: once during the occupation and again after its
end. In overall, the results conform to the well-known tendencies. The hindsight bias was larger when the event
was perceived as having happened. There was no relationship between the generation of counterfactuals and the
size of hindsight bias, most probably due to the absence of such spontaneous generation. In line with retroactive
pessimism predictions, participants scoring positive on hindsight bias showed a significant decrease in optimism
from Stage 1 to Stage 2 of the study. The absence of surprising events is considered as the main factor preventing
a more pronounced hindsight effect.

Хората често възприемат изходите от отминали събития и вероятните изходи от
бъдещи събития по коренно различен начин. Сравнени с несигурността на бъдещите
развръзки, отминалите събития изглеждат ясни и разбираеми. По-конкретно, в ретроспекция
хората имат тенденция да надценяват вероятността, с която биха прогнозирали действително
настъпилото събитие. Този ефект на „знаех си през цялото време” се нарича още
ретроспективен уклон 1 [hindsight bias, 6, 20, 7, 17].
Ретроспективният уклон съдържа два основни аспекта. Първо, хората не помнят
очакванията си отпреди събитието да настъпи. Когато знаят изхода от дадено събитие, те
обикновено са неспособни да възпроизведат преценките, които биха направили без това
знание. Освен това, те не осъзнават неспособността си да си припомнят първоначалните си
очаквания. Накратко, ретроспективният уклон е проекция на новото знание в миналото,
придружена с отричане, че информацията за изхода е повлияла преценките [20].
Първите изследвания на ретроспективния уклон принадлежат на Барух Фишхоф и
колегите му. Фишхоф и Бейт [7] предлагат на студенти да оценят вероятността за различни
събития, свързани с посещението на президента Никсън в Китай в началото на 70-те г. на ХХ
в. преди и след самото посещение. Резултатите показват, че след като изходът е вече
известен, участниците имат тенденция да приписват по-големи вероятности на събития,
които са се случили, в сравнение с вероятностите, приписвани когато изходът е все още
неизвестен.

Използван е преводът на Л. Андреева от учебника на Р. Стърнбърг Когнитивна психология, 5о изд. (2012),
София: Изток-Запад.
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В друго изследване [6] участниците четат истории и трябва да оценят вероятността за
алтернативни изходи. При част от лицата една от алтернативите е описана като
„действителния” изход в историята. Въпреки инструкцията да игнорират знанието си за
изхода, тези лица оценяват „действителната” алтернативата като много по-вероятна, в
сравнение с оценката на същата алтернатива в групата, на която не е даден краен резултат.
Близо 40 години след тези първоначални изследвания са се натрупали множество
данни, сочещи, че ретроспективният уклон е устойчиво и повсеместно явление в различни
сфери от ежедневието: политически избори [2], историческа оценка, медицинска диагноза
[1], психотерапевтични истории на случаи [6], икономически решения [10], съдебни решения
[9], спортни събития [3, 19]. Мета-анализ на 95 изследвания [8] показва, че средният размер
на ефекта в тези изследвания е Md = 0,39. Този ефект е по-голям в експериментални
изследвания, манипулиращи различни фактори за поява на уклона, отколкото когато не са
използвани манипулации.
Важен фактор за появата и размера на ретроспективния уклоне дали събитието е
настъпило. Логично е да се очаква, че щом вероятността на вече настъпилите събития се
преувеличава в ретроспекция, то вероятността на събитията, които не са настъпили, ще се
подценява. Още Фишхоф [6] обаче открива, че този ефект не е толкова изразен:
съобщаването, че събитието не се е случило, води до намаляване или елиминиране на
ретроспективния уклон . Фишхоф смята, че знанието, че събитието не се е случило, може би
оказва по-малко влияние върху оценяващия, отколкото ако се е случило. Действително,
разказите (в т.ч. нашите лични истории) включват много по-често събития, които са се
случили, отколкото на такива, които са пропуснали да се случат.
Сходни резултати са получени и в други изследвания. Например, при представяне на
история за експедиция на златотърсачи [20], лицата, които получават обратна връзка за
неуспех на експедицията, не показват ефект на ретроспективния уклон: техните оценки са
дори по-ниски от тези на лицата, които не получават обратна връзка. Не във всички
изследвания обаче се наблюдава такова различие в ефекта [14].
Когнитивни модели за обяснение на ретроспективния уклон
Традиционните опити за обяснение на това явление са когнитивни, свързани с процеса
на „осмисляне” на миналото чрез налагане на структура и простота върху спомените за
събитието [17].
Фишхоф [6, 7] нарича този механизъм „прокрадващ се детерминизъм“. В
ретроспекция, оценяващият се опитва да извлече смисъл от миналото. Този процес на
осмисляне води до повишаване на очебийността на данни и причини, които могат да бъдат
интегрирани в една цялостна свързана история. Данните, които не могат да бъдат
интегрирани в този разказ, имат тенденция да бъдат пренебрегвани и забравяни. По този
начин съобщаването на дадено събитие повишава възприетата му неизбежност и води до
субективно преживяване от типа „знаех си“.
Дейвид Васерман и колегите му [20] развиват тази идея. Те показват, че знанието за
изхода води до създаване на причинно-следствени връзки между предпоставки и развръзка.
Те варират причините за изхода на една и съща история. В някои случаи причината е
специфично действие или поведение на героите (напр. лоша дисциплина), а в други –
случайно външно събитие (природно бедствие). В първия случай се наблюдава изразен
ретроспективен уклон. Във втория случай обаче, когато е по-трудно да се направят
причинно-следствени връзки между предшестващите събития и изхода, ефект на
ретроспективен уклон не се наблюдава. Интересно е, че лицата, които не получават никакво
явно обяснение, се справят като в първия случай. С други думи, при липса на явни причинно-
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следствени връзки между факторите и изхода, хората вероятно формират неявни връзки на
базата на информацията в разказа.
Нийл Рьозе и Джеймс Олсън [17] показват, че каузалните атрибуции са свързани с
хипотетичните разсъждения (разглеждане на алтернативи на отминалите събития, от типа
„какво можеше да бъде”). Когато историята подсказва, че алтернативно решение/действие от
страна на главния герой би довело до по-благоприятен изход, причинно-следствената връзка
между решението и изхода се засилва. Това влияе и върху оценките на за вероятността на
алтернативните изходи. Следователно, генерирането на хипотетично разсъждение, което
отменя действителния изход, увеличава ретроспективния уклон .
Основното в когнитивната интерпретация на ретроспективния уклон е ролята на
осмислянето [sense making, 6, 13, 17]. В определени ситуации знанието за развръзката
отключва осмисляща активност, която интегрира предпоставки и последствия в един свързан
разказ, базиран на причинно-следствени връзки. Тази интерпретация обяснява и
намаляването на ефекта в случаи, когато събитието не се е случило (или неуспешен
завършек): хората интерпретират неуспеха като липса на събитие, което не изисква
обяснение (осмисляне) отвъд простото регистриране на неуспех.
Мотивационни фактори при ретроспективния уклон
Въпреки че класическите изследвания обясняват ретроспективния уклон като чисто
когнитивен феномен, все повече данни водят до заключението, че в ситуации от лична
значимост процесът на осмисляне може да приеме себезащитни функции, което от своя
страна да повлияе върху ретроспективния уклон . Това налага разглеждането на
мотивационни и емоционални фактори в механизма на ретроспективния уклон .
Орит Тикоцински и колегите ѝ [19] предлагат теорията за ретроактивния песимизъм.
При сблъсък с разочароващо събитие, мисълта, че събитията са можели да се стекат поблагоприятно ни кара да се чувстваме много по-зле. Ако обаче решим, че това, което се е
случило, е било неизбежно, бихме го приели по-лесно. Авторите смятат, че за разлика от
класическия ретроспективния уклон, описан като чисто когнитивен процес, промените в
субективните вероятности вследствие на разочарование са мотивирани от нуждата да се
справим с негативното психично състояние на разочарование.
Например, след края на футболен мач феновете на загубилия отбор са имали
склонност да дават по-ниски оценки за вероятността отборът им да спечели и по-високи
оценки за противниковия отбор да спечели, в сравнение с прогнозите им преди мача. За
разлика от тях, феновете на спечелилия отбор не показват подобни тенденции. В
лабораторна среда, участниците е трябвало да си представят хипотетични сценарии,
свързани със загуба. Лицата, които са си представяли сценариите в първо лице, са били
много по-податливи на ефекта на ретроактивния песимизъм, в сравнение с лицата, които са
си представяли, че същите сценарии се случват с техен познат.
По-нататъшни изследвания показват, че ретроактивният песимизъм се появява само
когато разочарованието е породено от външна причина и при участници с високи показатели
по оптимизъм [15]. Оптимистите вероятно са по-изненадани от негативните развръзки и са
по-склонни да се опитват да ги осмислят, което води до по-изразен ретроактивен песимизъм.
Напълно противоположни прогнози прави друга теория – на защитната преработка
[11, 12, за обзор на данните, вж. 15]. Ако изходът е бил предвидим от самото начало, то
хората е трябвало да го предвидят и предотвратят. Следователно, чувството за отговорност
или вина за негативен изход може да отключи защитни процеси, които да предотвратят
ретроспективния уклон. Например, съкратени служители са оценили съкращението като по-
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непредвидимо в сравнение с оцелелите, а те от своя страна – като по-непредвидимо в
сравнение с външни за организацията членове на общността [11].
Ефектите на ретроактивния песимизъм и защитната преработка са все още
противоречиви. Съществуват резултати, противоречащи както на ретроактивния песимизъм
[14], така и на защитната преработка [13].
Марк Пецо [13] предлага модел на ретроспективния уклон, който обединява
наличното знание и снема привидните противоречия между отделните резултати. Решаващи
в този модел са два фактора: дали изходът е бил изненадващ и дали тази първоначална
изненада е била осмислена. Ако изходът не е бил изненадващ, ретроспективен уклон няма да
се наблюдава, тъй като няма да има необходимост от осмисляне. Ако изходът е бил
изненадващ първоначално, ретроспективен уклон ще се наблюдава само ако процесът на
осмисляне е бил успешен, което ще доведе и до понижено субективно преживяване на
изненада. При неуспех в осмислящата активност, преживяването на изненада ще се запази на
високо ниво и ретроспективен уклон няма да се наблюдава.
В по-късна ревизия на модела, Пецо и Пецо [15] включват и мотивационните фактори.
В този модел се прави разграничение между ситуациите, предизвикващи ретроактивен
песимизъм и защитна преработка. Когато причините за негативното събитие са външни
(извън контрола на лицето), е по-вероятно да се задейства механизмът на ретроактивния
песимизъм. Когато причините са били под контрола на лицето, е по-вероятно да се задейства
защитната преработка. С други думи, защитната преработка се отключва единствено в
ситуации, които застрашават самооценката [14].
Настоящото изследване
Досега на автора не са известни данни за ефекта на ретроспективния уклон в
българска среда. Въпреки че ретроспективният уклон е описан като универсално явление,
скорошни изследвания показват културни различия в ретроспективния уклон: представители
на източноазиатски култури (Корея, Япония) показват по-изразен ретроспективен уклон от
представители на западни култури (САЩ, Великобритания) [5, 21]. В този контекст,
наличието и размера на ефекта в българска среда не би могло да се извлече чисто логически
от наличните данни в други култури.
Въпреки че едно от първите изследвания на ретроспективния уклон е проведено в
естествена среда [7], този тип изследвания не са често срещани. От 95 статии в мета-анализа
на Гилбоулт и кол. [8], едва 21 са използвали реални събития [14]. Тази пропорция е
обоснована, предвид слабостите на изследването в естествена среда, сред които ниска
вътрешна валидност и невъзможност за случайно разпределение в различните условия.
Въпреки това, изследванията в естествена среда имат и своите безспорни предимства,
особено когато става въпрос за ранен етап от изследване на дадено явление, какъвто е
случаят с настоящото изследване. Вероятно не е случайно, че самият Фишхоф започва с
точно такъв тип изследване.
Целевото събитие, избрано за изследването, беше окупацията на Софийския
Университет в края на 2013 и началото на 2014 г. [22, 23]. Критерий за подбора беше
събитието да бъде от лична значимост за потенциалните участници в изследването (студенти в
СУ).
Основна цел на изследването беше да се провери ефектът на ретроспективния уклон в
естествени условия в българска среда. В съответствие с класическия ретроспективен уклон
очакванията бяха, че след като изходът е вече известен, участниците ще приписват по-голяма
вероятност на действителната (според тях) развръзка. За събития, които не са се случили, се
очакваше този ефект да е по-слабо изразен.
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Бяха поставени и две второстепенни цели. Първо, беше потърсена връзка между
ретроспективния уклон и спонтанно генерирани условните хипотетични разсъждения. В
съответствие с предишни изследвания, очакването беше ретроспективният уклон да е посилно изразен при лица, които спонтанно са си съставили хипотетични условни сценарии,
отменящи крайния (най-вероятно негативен) изход.
Освен това беше проследена ролята на мотивационните фактори при събитие от лична
значимост. Прогнозата тук беше, че лицата, които са подкрепяли окупацията по-силно, ще
проявят по-силен ретроспективен уклон. Тази прогноза беше обоснована на теорията на
ретроактивния песимизъм. Тази теория беше предпочетена пред алтернативната (защитна
преработка), тъй като се предполагаше, че повечето участници нямат лично участие в
окупацията и изходът от нея не би застрашил самооценката им 2.
МЕТОД
УЧАСТНИЦИ
В изследването участваха студенти, записани в курсовете по психолингвистика и
когнитивна психология 2 част. В първия етап от изследването взеха участие 58 лица (45
жени), Mdn = 20, а във втория – 47 лица (39 жени), Mdn = 19. Участниците попълваха
въпросниците напълно доброволно 3 . От тези участници, 28 бяха идентифицирани като
участвали и в двата етапа на събиране на данните (вж. Процедура) 4 . Факторите “пол” и
„възраст” не бяха включени в анализите на резултатите, тъй като предишните изследвания не
показват влияние на тези фактори върху размера на ретроспективния уклон. Две от лицата,
участвали на втория етап, бяха изключени от анализа, поради очевидни неточности в
попълването на данните.
МАТЕРИАЛИ
Съставена беше форма на „Анкета във връзка с окупацията на СУ”. Първите пет
въпроса предлагаха пет алтернативни изхода в следващите 3 месеца:
1. Правителството е подало оставка, окупацията е приключила.
2. Правителството е подало оставка, окупацията НЕ е приключила.
3. Правителството НЕ е подало оставка, окупацията НЕ е приключила.
4. Правителството НЕ е подало оставка, окупацията е приключила, студентите са
предприели друга форма на протест.
5. Правителството НЕ е подало оставка, окупацията е приключила, студентите НЕ са
предприели друга форма на протест.
Участниците трябваше да оценят вероятността на всеки възможен изход, в проценти
от 0 до 100 (0 = няма никаква вероятност да се случи; 100 = със сигурност ще се случи).
Сумата от вероятностите на петте опции трябваше да бъде равна на 100, тъй като бяха
взаимно изключващи се.
Вторите пет въпроса бяха идентични с първите, с тази разлика, че прогнозата се
отнасяше до крайния изход. Следваха пет въпроса, отнасящи се до вероятността за
независими едно от друго събития (напр. „Ще се случи битов инцидент в сградата на
Ректората.”; „Окупацията ще бъде прекратена след намеса на политическа сила.”; „Ще бъде
обявена нулева година в СУ.”).

2

От етични съображения участниците не бяха питани директно дали са участвали активно в окупацията.
Авторът изказва благодарност на всички студенти, участвали в изследването.
4
Поради факта, че част от лицата бяха оставили различни знаци в първия и втория етап, някои анкети беше
невъзможно да бъдат съчетани. Тези данни за включени в междугруповите анализи.
3
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Други два въпроса, оценяващи подкрепата на протестите и на окупацията. Последният
въпрос изискваше точна прогноза „След колко дни ще се стигне до окончателна развръзка на
ситуацията”. При желание, участниците имаха възможност да дадат прогнозата си за изхода
под формата на свободен текст.
На втория етап анкетата включваше две части. Първата част беше идентична с първата
анкета. Участниците бяха информирани, че ще прочетат същите въпроси както три месеца
по-рано. Задачата им беше да си припомнят оригиналните прогнози. За лицата, които не бяха
участвали в първия етап, инструкцията беше да отговорят на въпросите, както биха
отговорили, ако не знаеха изхода от окупацията.
Втората част на анкетата имаше за цел да събере данни за това какво участниците
смятат, че се е случило в действителност. Това бе необходимо, тъй като възприятията на
участниците, а не обективния изход, са от значение при оценката на ретроспективния уклон
[7]. Тази част включваше и въпроси, свързани с второстепенните цели на изследването.
Участниците бяха помолени да оценят съгласието си с твърдението „Окупиращите щяха да
имат повече успех, ако бяха предприели други действия”. Този въпрос целеше да оцени
връзката между хипотетичните разсъждения и ретроспективния уклон. Участниците имаха
възможност при желание да предложат алтернативни действия под формата на свободни
описания. Бяха включени и въпроси, оценяващи подкрепата за протестите и за окупацията и
степента на съжаление от изхода и оценка. Тези въпроси целяха проследяване на ефекта на
ретроактивния песимизъм.
ПРОЦЕДУРА
Събирането на данните се осъществи на два етапа. На Етап 1 участниците даваха
прогнозите си преди окончателния изход от събитията (т.е. по време на окупацията).
Въпросниците от този етап бяха попълнени в периода 9–17 ноември 2013 г. Вторият етап се
проведе след окончателната развръзка (падането на втората окупация). Въпросниците от този
етап бяха попълнени в периодите 7–9 февруари и 8–15 март 2014 г. Поради липсата за
директен достъп по време на Етап 1, участниците бяха поканени да попълнят анкетата през
платформата Мудъл и този формат беше запазен и за втория етап.
РЕЗУЛТАТИ
На Етап 1, 40 от 58 лица са изпълнили инструкцията за първите два въпроса
процентите да се сумират до 100. За Етап 2, 26 от 45 лица са изпълнили инструкцията. В
почти всички останали случаи сумарният процент е по-голям от 100. Въпреки това тези
данни са включени в анализа, по примера на предходни изследвания [17].
Първоначалният замисъл беше основните сравнения да се извършат вътресубектно.
Предвид наличието на участници само на Етап 1 или 2 обаче (вж. Участници), където е
възможно, бяха извършени и междугрупови сравнения 5.
Описателни статистики
Таблици 1 и 2 представят медианите на вероятностните оценки. При въпросите с
алтернативни опции, на Етап 1 най-голяма вероятност е приписвана на Опция 4
(„Окупацията ще свърши, студентите ще предприемат друга форма на протест”). За
лицата, посочили тази опция като краен изход, резултатите се възпроизвеждат и на Етап 2. За
разлика от тях, лицата, които са посочили като краен изход Опция 5 („Окупацията ще
свърши, студентите няма да предприемат друга форма на протест”) посочват като найвероятна именно тази опция.
5

При тези сравнения, по-коректно би било, ако за Етап 2 се използват само лицата, които не са участвали в
първия етап. Предвид малкия брой на тези лица обаче (17) беше предпочетен вариант на анализ, в който са
включени всички участници, попълнили Етап 2.
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Таблица 1. Медиани на оценките на алтернативните изходи, според типа сравнение
(вътре-субектно и междугрупово), етапа на изследване
(1 или 2) и посочения краен изход (4 или 5*).
Въпрос

Дизайн, Етап

Изход

N

4
5
4
5
−
4
5
−

20
8
20
8
58
28
17
20
8
20
8
58
28
17

Вътресуб: Етап 1

Изход след 3 мес.

Етап 2
Междугр: Етап 1
Етап 2
Вътресуб: Етап 1

Краен изход

Етап 2
Междугр: Етап 1
Етап 2

4
5
−
4
5

1
22,5
23,5
19,5
10
20
19,5
10
21,5
30
20
12,5
20
20
20

*Заб. Вж. секция Материали за подробно описание на опциите 1−5.

2
0
2,5
5
5
1
6,5
5
0
2,5
2,5
0,5
0
5
3

Опции
3
20
20
22,5
10
20
35
15
10
7,5
15
12,5
15
20
15

4
40
35
45
22,5
37,5
40
35
40
47,5
42,5
32,5
42,5
35
40

5
10
22,5
15
35
12,5
20
40
10
20
10
40
12,5
12,5
40

Таблица 2. Медиани на оценките на независимите въпроси, според етапа на изследване
(Етап) и посочения краен изход (Изход). В скоби е даден броят участници (n).
Етап
Вътресуб: Етап 1
Етап 2
Междугр: Етап 1
Етап 2

Изход

N

−
Да
Не
−
Да
Не

28

58

31
7,5
22
10 (n=28)
10
−
10 (n=45)

32
30
30 (n=9)
25 (n=19)
35
50 (n=17)
27,5 (n=28)

Въпроси
33
30
40 (n=8)
20 (n=20)
40
55 (n=10)
20 (n=35)

34
12,5
55 (n=3)
30 (n=25)
12,5
55 (n=7)
30 (n=38)

35
10
−
7,5 (n=28)
10
−
15 (n=45)

Тези първоначални резултати показват две основни тенденции. Първо, Опция 4 е била
счетена за най-вероятна като цяло и на двата етапа. Стойностите на тази опция не се
повишават на Етап 2, дори за лицата, смятащи, че това е крайният изход. Второ, лицата,
посочили Опция 5 като краен изход, са склонни да надценяват вероятността, която биха
приписали на тази опция, преди да са знаели изхода. Последният резултат е в съответствие с
ефекта на ретроспективния уклон.
Резултатите от въпросите с независими изходи са дадени в Таблица 2. Отново,
описателните статистики съответстват на очакванията за ретроспективен уклон. Лицата,
съобщили, че дадено събитие се е случило, са били склонни да приписват по-висока
първоначална вероятност (p1) за това събитие, в сравнение с лицата, съобщили, че събитието
не се е случило.
Наличие на ретроспективен уклон според типа информационна категория
Отговорите на участниците бяха разделени според това дали смятат, че съответното
събитие се е случило или не. Въведени са следните „информационни категории” [7]:
Категория А – лицето смята, че събитието се е случило;
Категория В – лицето смята, че събитието не се е случило.

Тези категории определят и дали отговорите ще съответстват на ефекта на
ретроспективния уклон. За лица в Категория А (смятащи, че събитието се е случило),
отговорите са в съответствие с ретроспективния уклон, ако втората оценка е по-висока от
първата (p2 > p1). Отговорите на лица в Категория В подкрепят очакванията, ако p2 < p1.
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За всеки участник е пресметнат броят на съответни (+) и несъответни (−) на очакванията
отговори, в рамките на всяка информационна категория (А или В). Участниците с повече
отговори „+” са класифицирани като подкрепящи ретроспективния уклон (съкратено РУ(+)участници), а тези с повече отговори „−” – като неподкрепящи (съкратено РУ(−)-участници).
Изчислен е общият брой на подкрепящи и неподкрепящи случаи. Данните са представени в
Таблица 3. За всеки въпрос, броят на РУ(+)- и РУ(−)-участниците е сравнен със знаков тест и
резултатът е превърнат в z-стойност за улеснение на сравнението [6, 7]. Знакът на тази
стойност показва дали повечето от участниците са отговорили според очакванията.
Вътресубектни сравнения. Общо, 56% от участниците са съобщили по-високи p2 за
събития, които смятат, че са се случили (категория А). Тази тенденция се възпроизвежда в 4
от петте индивидуални възможности (Таблица 3, ляв панел). Тези резултати обаче не са
силно изразени и не са статистически значими. Едва 48% от участниците са съобщили пониски p2 за събития, които смятат, че не са се случили (категория В). В два от 7 случая
посоката е в съответствие с ефекта на ретроспективния уклон.
Междугрупови сравнения. За да се изчисли магнитудът на ретроспективния уклон за
всеки индивидуален въпрос, За всеки участник в Етап 2 се изчислява разликата между
неговата прогноза и медианата на всички участници в Етап 1 [7, 13]. Действията по-нататък
следват стъпките, описани за вътресубектния анализ. Резултатите са представени в Таблица
3, десен панел.
Общо, 73% от участниците са съобщили по-високи p2 за събития, които смятат, че са
се случили (А) (z = 2,68; знаков тест). Тази тенденция се възпроизвежда във всички пет
индивидуални възможност, като в един случай (изход след 3 месеца) е статистически
значима (z = 2,08; знаков тест). Точно 50% от участниците са съобщили по-ниски p2 за
събития, които смятат, че не са се случили (В). Посоката е в съответствие с ефекта на
ретроспективния уклон в два от 7 случая.
Взети заедно, тези резултати показват съответствие с очакванията за ретроспективен
уклон при Категория А и липса на последователна тенденция при Категория В.
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Таблица 3. Брой РУ(+)- и РУ(−)-участници според въпроса
и информационната категория (А, В, Общо)
Вътрегрупов анализ (n = 28)

+
−
z

+
−
z

+
−
z

+
−
z

Изход след 3 мес.
А
В
Об.
16
16
17
11
8
8
0,77 1,42
1,6
Битов инцидент
А
В
Об
—
4
—
—
16
—
—
−2,90
—
Силова намеса
А
В
Об
10
1
11
8
6
14
0,24 −2,26
−0,8
Нулева година
А
В
Об
—
12
—
—
12
—
—
-0,2
—

Междугрупов анализ
Краен изход
А
В
Об.
17
10
15
10
10
13
1,15
−0,22
0,18
Физ. саморазправа
А
В
Об.
10
2
12
4
3
7
1,33
−0,89
0,91
Намеса на полит. сила
А
В
Об.
10
2
12
13
1
14
−0,83
0
Общо за вс. въпроси
А
В
Об.
14
12
13
11
13
15
0,4
−0,4
−0,57

+
−
z

+
−
z

+
−
z

+
−
z

Изход след 3 мес.
АС
В
30
13
15
14
2,08
−0,38
Битов инцидент
АС
В
—
16
—
17
—
−0,34
Силова намеса
АС
В
6
25
4
7
0,31
3,00
Нулева година
АС
В
—
16
—
24
—
−1,42

Об.
20
23
−0,61
Об.
—
—
—
Об.
31
11
2,93
Об.
—
—
—

Краен изход
АС
В
Об.
29
17
20
16
22
22
1,79
−0,96
-0,46
Физ. саморазправа
АС
В
Об.
10
20
30
7
8
15
0,48
2,08
2,09
Намеса на полит. сила
АС
В
Об.
6
13
19
1
25
26
1,51
−0,56
-1,19
Общо за вс.въпроси
АС
В
Об.
29
21
32
11
21
17
2,68
−0,15
2,00

Обединени вероятности
За наборите от по пет въпроса с алтернативни изходи, вероятностите на отделните
опции могат да бъдат сумирани. По този начин са получени обединени вероятностни оценки
за събитията „Правителството ще подаде/ няма да подаде оставка”, „Окупацията ще
приключи/ няма да приключи” и „Студентите ще предприемат/ няма да предприемат друга
форма на протест”. Сравнени са резултатите на лицата в Етапи 1 и 2, Резултатите за
представени в Таблица 4.
Четири от шестте вътресубектни сравнения са в очакваната посока, а две са почти
изравнени (за твърдението „Окупацията ще/ няма да приключи”). При междугруповите
сравнения тенденциите са сходни, като единственото различие е в изравнените пропорции за
твърдението „Правителството ще подаде оставка” – там тенденция към ретроспективен
уклон има само при отрицателната формулировка.
Предвид различията между оценките за крайния изход, резултатите по последния
въпрос („Студентите ще предприемат/ няма да предприемат друга форма на протест”) е
логично да бъдат разделени. Резултатите показват изразени различия според посочения
краен изход. Лицата, които смятат, че окупиращите са предприели други действия (Опция 4),
не са проявили тенденция към ретроспективен уклон. За разлика от тях, лицата, смятащи че
студентите не са предприели друго (Опция 5), са проявили изразена тенденция към
ретроспективен уклон. Това различие се наблюдава както вътресубектно, така и
междугрупово.
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Таблица 4. Брой РУ(+)- и РУ(−)-участници при обединените вероятности
Правителството ще
подаде оставка
ДА
НЕ

Окупацията ще
приключи
ДА
НЕ

Вътресубектно

+
−
z

15
8
1,25

16
9
1,2

15
13
0,19

15
12
0,38

Междугрупово

+
−
z

20
20
−0,16

26
19
0,89

22
23
−0,3

21
23
−0,45

Студентите ще предприемат друга
форма на протест
ДА
НЕ
Оп.4
Оп.5
Оп.4
Оп.5
9
7
9
7
10
1
9
1
−0,46
1,76
−0,24
1,76
14
13
0

10
4
1,33

13
14
-0,38

16
0
3,75

Прогнозирана продължителност на окупацията
Продължителността на окупацията е изчислена на 86 дни [22, 23]. Изчислен е
индексът на близост – абсолютната стойност на разликата между първата прогноза и
коректната стойност (86) минус абсолютната стойност на разликата между втората
(ретроспективна) прогноза и 86 [16, 4].
РУ = |p1 − 86| − |p2 − 86|
Този индекс е положителен, ако втората оценка е по-близка до вярната стойност от
първата – и в този случай има наличие на ретроспективен уклон.
При вътресубектния анализ, 11 лица са демонстрирали ретроспективен уклон, 14 имат
резултати в противоположна посока и 3 са посочили едни и същи стойности. При
междугруповия анализ, в качеството на първи член от формулата е използвана абсолютната
стойност на разликата между медианата на всички p1: |Mdn(p1) – 86|. За 17 лица индексът е в
посока на ретроспективния уклон, за 22 – в обратна посока и за 6 е равен на 0.
Тези резултати не показват тенденция към ретроспективен уклон. Най-вероятните
обяснения за това са две. Първо, за участниците числото 86 не е имало роля на котва, която
да предопределя отговорите [6, 18]. Второ, формулировката на самия въпрос е доста
неопределена и дава възможности за различна интерпретация.. Вероятно поне една част от
участниците са интерпретирали „окончателна развръзка” не като край на окупацията, а като
по-далечен изход. За това говорят и екстремните стойности в прогнозите на участниците (7
от 45 души са дали стойности ≥ 250, max=900).
Индивидуална склонност към ретроспективен уклон.
Въпреки че индивидуалните различия в склонността към ретроспективен уклон не са
сред целите на това изследване, резултатите позволяват интересни наблюдения. Например,
РУ(+)-участниците при 3-месечните прогнози, е по-вероятно да са припокриват до голяма
степен с тези в крайните прогнози, χ2 (1) = 9,04; p < 0,01; φ = 0,60. Също така, съществува
близка до значимата връзка между показателите на ретроспективния уклон в категориите А и
В. РУ(+)-участниците в Категория А, е се припокриват до голяма степен с тези в Категория
В, χ2 (1) = 3,27; p = 0,07; φ = 0,39. Тези резултати показват, че съществува тенденция едни и
същи лица да проявяват ретроспективен уклон или не.
Хипотетични разсъждения
Изследвана е връзката между твърдението „Студентите щяха да постигнат по-голям
успех, ако бяха предприели друга форма на протест.” и знака на ретроспективния уклон (+
или −). Противно на очакванията, средната стойност на РУ(+)-участниците е по-ниска както
при вътресубектните сравнения (М+ = 5,43, М− = 6,82; z = −1,47, тест на Ман-Уитни), така и
при междугруповите сравнения (М+ = 5,90, М− = 6,64; z = −0,67, тест на Ман-Уитни).
Едно възможно обяснение на тези резултати е, че участниците в изследването не са
генерирали спонтанно хипотетични сценарии с алтернативни стратегии от страна на
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окупиращите, които биха довели протеста до по-благоприятна развръзка. Тези разсъждения
се подкрепят от свободните описания. Едва седем души са предложили алтернативни
средства за протестиране, като са генерирани общо две алтернативи: протести пред
Парламента (n = 6) и блокиране на движението (n = 3). Това са действия, които вече бяха
използвани към момента на анкетата, без явен резултат.
Изненада и осмисляне
За бъдат събитията преосмислени в ретроспекция, лицата трябва да са изненадани от
изхода. Изненадата може да се дефинирана като разликата между предвидената вероятност и
действителното настъпване на събитието. Ако съберем абсолютните стойности на
различията за всички айтеми, получаваме общ индекс на изненадата за всеки участник:
n

SI [%] = ∑ 100 × Изходi − pi n
i =1

Изчислени са два такива индекса, за Етапи 1 и 2. Стойностите им са почти идентични
(MSI.1 = 26,28; MSI.2 = 25,79). Този резултат показва, че на Етап 2 (в ретроспекция) не се
наблюдава снижаване на изненадата. За лицата, участвали само в Етап 2, средният индекс е
33,16, което е в посока обратна на очакваната: лицата показват по-голяма изненада спрямо
първоначалната.
Тъй като този индекс не е използван досега, е трудно да се прецени размерът му
единствено по абсолютната му стойност. Фактът, че няма различия с Етап 2 – когато изходът
е бил вече известен – обаче води до заключението, че още на Етап 1 изходите са били
относително предвидими и изненадата не е била голяма.

Фигура 1. Процент събития, оценени като настъпили
според приписаната им вероятност

Изненадата може да бъде измерена и чрез оценяване на процента настъпили събития,
на които са приписани различни вероятности. При идеално оразмерени прогнози, би
трябвало точно Х% от събитията, на които е приписана вероятност Х%, да настъпят в
действителност [7]. Процентите събития, оценени като настъпили, е пресметнат за различни
стойности на Х (
Фигура 1). Резултатите показват, че и на Етап 1, и на Етап 2, процентът на
„настъпилите” събития е по-малък от съответната вероятност за настъпване на събитието. С
други думи, лицата са надценявали вероятността за настъпване на събитията и на двата
етапа. Възможно е това да е следствие от факта, че твърде малко от въпросните събития
(18%) са били оценени като „настъпили”.
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И при този анализ различията между Етапи 1 и 2 не са систематични и отново говорят
в полза на заключението, че изненадата спрямо очакванията на Етап 1 не е била твърде
голяма, за да се наблюдава снижаването ѝ на Етап 2.
Ретроактивен песимизъм
От 48 души, написали прогнози в свободен текст, 28 спонтанно са посочили, че
правителството няма подаде оставка, срещу 11, прогнозирали противното. Двадесет и
шестима срещу трима са посочили, че окупацията ще бъде прекратена. Тези обобщения
показват, че студентите поначало не са очаквали положителна развръзка.
Тъй като оценките за подкрепа на протестите и на окупацията бяха събирани и на
двата етапа, имаше възможност да се проследи връзката между динамиката на подкрепата и
наличието на ретроспективен уклон. За целта беше изчислена разликата между степените на
подкрепа на двата етапа. За лицата, участвали само на Етап 2, от оценката им беше извадена
медианата на съответната оценка на Етап 1.
Не са открити систематични различия по този показател: докато при вътресубектните
сравнения средната разлика е в полза на РУ(−)-участниците (М+ = 0,40; М− = 2,13), то
междугруповите сравнения 6 сочат обратното (М+ = −0,50; М− = 0,13). Вътресубектните
сравнения показват, че и при двете групи оценките на Етап 2 са по-високи, но при РУ(−)участниците различието е по-изразено. И вътресубектно, и междугрупово обаче РУ(+)участниците са били малко по-разочаровани (общо М+ = 3,52; М− = 4,00 7). Тези резултати
подкрепят ретроактивния песимизъм, но не са статистически значими (z= −1,21, тест на
Ман-Уитни).
Друг подход към измерване на ретроактивния песимизъм е чрез изчисляване на
оптимизма на Етапи 1 и 2. Като оптимисти (на Етап 1) могат да бъдат дефинирани тези,
които смятат, че окупацията ще постигне целите си, т.е. правителството ще подаде оставка.
Следователно, като мярка за оптимизъм може да се използва разликата между сумарните
оценки на твърденията „Ще подаде” и „Няма да подаде” оставка. Резултатите по този индекс
показват, че участниците поначало не са били оптимистично настроени към изхода от
окупацията: едва три лица имат положителни стойности по този индекс (min = −280; max =
20; Mdn = −85). Това съвпада с наблюденията от свободните описания.
Въпреки това, на Етап 2 оценките по същия показател са още по-ниски (Mdn = −127,5).
Различията с Етап 1 са близки до статистически значимите (p = 0,087, Знаково-рангов тест на
Уилкоксън). Тоест, въпреки че поначало не са били оптимисти, след края на окупацията
участниците в изследването са били още по-песимистично настроени. Следователно,
резултатите не отразяват стабилно ниско ниво на песимизъм, а нарастване на песимизма.
Този резултат води до въпроса, има ли различия между РУ(+)- и РУ(−)-участниците в
степента на оптимизъм на Етапи 1 и 2. Резултатите от сравненията са дадени в Таблица 5.
Стойностите на индекса на оптимизъм се доближават до нормалното разпределение, което
позволява извършването на двуфакторни смесени дисперсионни анализи с междугрупов
фактор бал по ретроспективния уклон (+ или −) и вътресубектен фактор равнище на
оптимизъм на Етапи 1 и 2. Общите резултати показват взаимодействие между факторите,
което е близко до значимото, F (1, 24) = 3,86, p = 0,061, ηp2 = 0,14. Когато анализът е
повторен за само за събития, които лицата смятат за настъпили (категория А),
взаимодействието е значимо, F (1, 23) = 7,44, p = 0,012, ηp2 = 0,24. РУ(+)-участниците
първоначално са били по-оптимистично настроени и снижението на оптимизма при тях е
изразено. За разлика от тях, РУ(−)-участниците са запазили стабилно ниски стойности на
песимизъм, с лека тенденция към повишаване. Тези тенденции са по-изявени при събития,
които лицата смятат, че са се случили, и са в съответствие с теорията за ретроактивния
6
7

Тук сравнението е между на участвалите само на Етап 2.
Ниските стойности обозначават разочарование, а високите – удовлетворение от изхода.
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песимизъм: лицата, които първоначално са били по-оптимистично настроени, са били поподатливи на ефекта на ретроспективния уклон и в ретроспекция са дали по-песимистични
прогнози.
Таблица 5. Индекс на оптимизъм на Етапи 1 и 2, според категорията
на участниците (РУ+/РУ−) и информационната категория
(А = събитието се е случило; В = събитието не се е случило).
Етап 1
РУ (+)
(−)

Инф.категория
А
В
Общо
−70,36
−118,13
−70,36
−121,36 −81,33
−125,62

Етап 2
РУ (+)
(−)

А
−128,86
−106,09

Инф.категория
В
Общо
−123,75
−120,33
−122,47
−110,00

ОБСЪЖДАНЕ
В повечето случаи резултатите са в посока на ефекта на ретроспективния уклон. В
девет от десетте ситуации, когато целевото събитие е прието за настъпило, лицата, проявили
уклона, са повече. От 14-те ситуации, в които целевото събитие е прието за ненастъпило,
четири са в посока на потвърждаване на ретроспективния уклон, две са неутрални и 8 са в
обратна на ретроспективния уклон посока (повече участници без ретроспективен уклон).
Различията в изразеността на ефекта според информационната категория са очаквани
предвид резултатите от предходни изследвания [7, 20].
Някои изследвания сочат, че отрицателните (а не положителните) изходи е повероятно да отключат осмисляща активност, като по този начин увеличават ретроспективния
уклон [17]. Този извод на пръв поглед противоречи на тези резултати. В цитираното
изследване обаче факторите валентност (положителен/ отрицателен край) и изненада са
смесени: отрицателните изходи винаги съвпадат от изненадващ край. В този случай,
негативният край води до очевидно по-лошо състояние на нещата, в сравнение със
статуквото (разрушаване на село от вражеска армия). В настоящото изследване
отрицателните изходи са по-сходни със ситуация, при която негативният край представлява
неуспех да се постигне по-желан изход в сравнение със статуквото (неуспешна експедиция за
търсене на злато). Неуспехът на окупацията е по-близък до липса на събитие. Липсата на
събития от своя страна не предразполага към осмисляща активност, която да доведе до
ретроспективен уклон [20].
Свързана с не-случването на събитията е и липсата на изненада в настоящото
изследване. Повечето от изследваните лица са предвидили достатъчно точно изхода от
събитията още на първия етап, преди изходите да са ясни. Основен фактор за появата на
ретроспективния уклон е изненадваща развръзка, която трябва да бъде осмислена.
Липсата на изненада следователно силно намалява вероятността за поява на
ретроспективен уклон [13].
Резултатите до голяма степен са очаквани и съвместими с предходни изследвания. Полюбопитно е различието в ефекта според посочената като краен изход опция. Лицата,
смятащи, че окупиращите не са предприели друга форма на протест, са били по-склонни към
ретроспективен уклон от лицата, смятащи, че окупиращите са предприели друго. Тези лица
са били по-склонни в ретроспекция да надценяват вероятността на избрания от тях краен
изход. За разлика от тях, при лицата, смятащи, че окупиращите са предприели друго, няма
разлика в оценките на Етапи 1 и 2.
Една възможност за този резултат е, че вероятностите за Опция 4 вече са били
достатъчно високи на Етап 1, така че се наблюдава своеобразен ефект на тавана. Трудно е
обаче да се приеме, че 40% е твърде висока вероятност, за да се прояви ефекта на
ретроспективния уклон. Друга възможност е ефектът да бъде свързан с по-високото
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първоначално ниво на оптимизъм при участниците, посочили Опция 5 като краен изход.
Няма обаче различия между двете групи по този показател.
Съществува вероятност участниците, посочили Опция 4, да се чувстват по-силно
лично въвлечени и отговорни за изхода от окупацията. За това донякъде говори резултатът,
че лицата, посочили Опция 4, подкрепят в по-голяма степен протестите (M4 = 9,04; M5 =
8,24; ) и окупацията (M4 = 6,79; M5 = 4,82) и са по-разочаровани от изхода (M4 = 3,54; M5 =
3,94) (z-оценки съответно 1,70, 2,07 и 1,15; Тест на Ман-Уитни). Теорията за себезащитната
преработка би могла да обясни подобно поведение. За съжаление, малкото количество данни
не позволява детайлен анализ на това предположение.
Противно на очакванията, участниците с положителен бал по ретроспективен уклон не
са били в по-голяма степен съгласни с твърдението, че при алтернативни сценарии протестът
би имал по-голям успех. Възможно обяснение на тези резултати е, че участниците в
изследването не са генерирали спонтанно хипотетични сценарии с алтернативни стратегии
от страна на окупиращите, които биха довели протеста до по-желана развръзка. Това се
подкрепя и от свободните описания по въпроса, които са малко на брой и преповтарят вече
използвани стратегии. Друга възможност е въпросната ситуация да предизвиква по-скоро
безусловни хипотетични разсъждения [17] – заключението, че каквото и да бяха предприели
студентите, изходът щеше да е този. В този случай няма отменящо действие (предпоставка),
която да отмени следствието (изхода) и не може да се очаква връзка между генерирането на
хипотетични сценарии и наличието на ретроспективен уклон.
Основна находка в изследването е селективното снижаване на оптимизма от Етап 1
към Етап 2 при лицата с положителен резултат по ретроспективен уклон, което не се
наблюдава при лица с отрицателен резултат. Това съответства на известната зависимост, че
ретроактивният песимизъм се появява само при лица с високи показатели по оптимизъм [15].
Прави впечатление, че в изследването тази зависимост е по-изразена при изчисления „индекс
на оптимизъм”, отколкото при субективната оценка на разочарование. Възможно е
предложеният индекс, който е независим от моментното преживяване, да е по-чувствителен
процеси, протичащи отвъд съзнателната преработка, като ретроспективния уклон. Тази
хипотеза заслужава по-нататъшна разработка.
Изследването очаквано има множество ограничения. На първо място, изборът на
изследване, в което разглежданите явления се наблюдават, без да се манипулират, прави
невъзможно изключването на алтернативни интерпретации. Също така, ефектът на
ретроспективния уклон в този тип изследвания не е толкова силно изразен [8]. Следователно
може да се очаква, че при експериментален дизайн ефектът на ретроспективния уклон може
да се наблюдава в по-чист вид.
Въпреки наличието на достатъчно аргументи за избора му, вероятно целевото събитие
(окупацията) също не е било най-подходящото за наблюдаване на изследваното явление.
Отговорите на участниците показват, че краят е малко или много очакван от самото начало.
Липсата на изненада води и до слаба проява на ретроспективен уклон. Подобни критики
могат да бъдат отправени и към избора на въпроси: твърде много от подбраните събития не
са настъпили в действителност и още от самото начало са били оценени като малко вероятни.
Това допълнително е довело до ниска степен на изненада от действителния изход.
Включването на оценки на повече потенциални събития, в целия регистър на вероятностите
(от 0% до 100%) е вероятно да даде по-представителна картина за наличието на
ретроспективен уклон. Повече събития биха дали също така по-прецизен индекс на
ретроспективен уклон.
Друг проблем възниква от формулировката на въпросите. Много от участниците
например не са разбрали инструкцията, че сумата на алтернативните възможности трябва да
е 100%. Включването на тези лица в анализа беше неизбежно, поради малкия брой
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участници, но е възможно това да е повлияло на резултатите. Тези недостатъци биха могли
да се избегнат чрез използването на три независими оценки, вместо пет алтернативни
(„Правителството ще подаде оставка.”; „Окупацията ще приключи.”; „Студентите ще
предприемат друга форма на протест.”).
Въпросът за точната прогноза на продължителността на окупацията е формулиран
очевидно неточно. Формулировката „ще се достигне до окончателен изход” предполага
различни интерпретации. По-недвусмислени резултати щяха да се постигнат, ако беше
използвана по-конкретна формулировка като „окупацията ще свърши”.
Голяма част от анализите нямат достатъчно статистическа мощ поради малкия брой
участници. Поради този факт много малко от резултатите са статистически значими, въпреки
че са в очакваните тенденции. От особена важност за бъдещи изследвания в естествена
среда, следователно, е да се осигурят достатъчно участници, за да могат да бъдат направени
по-надеждни изводи.
Към изследването може да бъде отправена и критиката, че част от участниците към
момента на изследването са били запознати с ефекта на ретроспективния уклон. Предишни
изследвания обаче показват, че индивиди със знание за ретроспективния уклон не са
имунизирани срещу ефекта му [3]. В това изследване също не са открити различия в появата
на ретроспективен уклон според предполагаемото знание за ефекта му.
Предвид проучвателния характер на изследването е невъзможно да бъдат изключени
алтернативни обяснения на получените резултати. Въпреки това, изследването дава база за
сравнение с бъдещи изследвания в българска среда, като представя проявата на явлението в
естествени условия и отчита влиянието (или липсата на влияние) на фактори като
хипотетични разсъждения, ретроактивен песимизъм, а и индивидуална склонност към
ретроспективен уклон. За изчисляване на ефектите са използвани добре познати индекси
[като индекса на близост, 4, 16], но са предложени и нови, които не са срещани в
литературата досега (като индексите на изненада и на оптимизъм). Бъдещи изследвания с построго контролирани дизайни и процедури могат да проверят валидността и полезността на
тези индекси и да внесат повече яснота във въпросите, които това изследване едва засяга.
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КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ДИСФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЯРВАНИЯ
И ПРИЕТИТЕ ПО-КЪСНО РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ
ОТ ЛИЧНОСТТА
Илия Петров Савов магистър по консултативна психология
Пастор към Национален алианс „Обединени Божии църкви”
CORRELATION BETWEEN THE DYSFUNCTIONAL BELIEVES
AND THE ADDITIONALLY ACCEPTED RELIGIOUS BELIEVES
BY THE PERSON
Ilia Petrov Savov – masters in consultative psychology
Pastor in National alliance “United church of God”
Настоящия материал е резултат от дългогодишна психологична работа с религиозни хора. Разглежда се
един не толкова чест, но постоянно присъстващ проблем в практиката, който упорито отказва да бъде
повлиян качествено и трайно от психологичната работа. В работата са приемани различни работни
хипотези, които не водят до задоволителен резултат. Последните 2-3 години, беше приета нова работна
хипотеза, което доведе до така търсеното добро повлияване на клиента. В материала е разгледано
развитието на работата и начално започнатите изследвания. Има включени извършени измервания и
изчисления с утвърдени методики: алфа на Кромбах и клъстърен анализ за близост по коефициентите на
корелация по Пиърсън, отнасящи се за използваните скали. Представени са актуалните заключения и
продължаващата изследователска работа по разгледания проблем.
The current material is a result of many years of psychological work with religious people. The discussion is
concerning a problem that is not often observed, but is permanently present in the practice. In this practice have
been accepted different work hypotheses, which don’t lead to sufficient result. In the last 2-3 years, was
approved new working hypotheses, which led to the desired positive and appropriate influence on the client. In
this material is shown the progress of the work and the initial studies. The material includes measurements and
scales with approved methods: Crombach’s Alpha and Cluster analysis for proximity of the coefficients of
Pearson, relevant to the used scales. Conclusions and additional, suggested areas of research on the given
problem are included.

ВЪВЕДЕНИЕ
При работа с религиозни личности, се очерта една група клиенти със сходни
психични проблеми. Явлението се характеризира с дълготрайна негативна интерпретация на
религиозната парадигма и крайна ригидност, при опит интерпретацията да бъде променена в
положителна, чрез консултативния процес.
Крайната ригидност на проблема, спрямо психологичната работа, доведе до
предположението, че явлението е предизвикано от начални дисфункционални вярвания и
негативната интерпретация не произлиза от религиозните учения и практики. Приетата
работна хипотеза за съществуването на устойчиви психични, дисфункционални конструкти,
причиняващи наблюдаваните проблеми, доведе до проверка, за наличие им.
При контролната група бяха установени завишени нива на дисфункционални
убеждения, а консултативната работа установи травматични преживявания в детските
периоди.
Тези начални резултатите доведоха до решението, за емпирично изследване на
проблема.
Актуалност на проблема:
Наблюдавания проблем става актуален, при статистически резултат от 75 000 човека
с протестантско-евангелски модел на вероизповедание в България, както и следващата
хипотеза, че същия проблем засяга личности, от много по-голямата православна общност,
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така също и от изповядващите други видове религиозни вярвания. Хипотетично, проблема
засяга всички хора, изповядващи различни видове структурирана религиозност.
ТЕОРИЯ

Дисфункционалните вярвания и религиозната личност

Забелязва се голяма близост, между основните схеми при когнитивната теория и
основните схеми при християнската теология, които са базови за видовете
взаимоотношенията.
1. Вярвания от когнитивната парадигма. Когнитивната триада:
1.Относно себе си,
2. Другите хора
3. Света, и/или Бъдещето.
2.Религиозните вярвания и „най-голямата заповед”.
„Коя заповед е най-голяма от всички ?” и отговора на Христос: „..да възлюбиш Господа
своя Бог и ближния си, така, както себе си!”
1.Относно себе си
2.Относно другите хора
3.Относно Бог /и бъдещето,което му е подвластно/
Близост на двете схеми
Когнитивна триада
1.Себе си
=
2.Другия
=
3.Света /и бъдещето/ =

Най големите заповеди
1.Себе си
2. Ближния/другия/.
3.Бог /света е неговото творение
и бъдещето, което му е подвластно/.

От тук можем да предположим, че не трудно схемата от дисфункционалната група, с
достатъчно голяма енергия спрямо другите фактори, да „пропие” в сходната на нея схема от
религиозната група, като запази своята същност, но вече да изглежда религиозно и дори
може да се усеща мистично.

Автоматичните мисли могат да се почувстват мистично.
Автоматичност. Те идват сами. Личността не решава да ги мисли. Те са като навик. Дори
когато не ги иска те се появяват, така че е трудно да не ги мисли.
Негативност на автоматичните мисли. Карат те да се възприемаш зле и да се чувстваш
зле. Например: "От мен нищо не става!". Или по-религиозното: „Виновен съм”; „Това заради
греховете ми”.
Те са убеждения, които не се нуждаят от доказателство. Изглеждат като абсолютно верни и
се приемат като факт. Те са често предварително дефинирани и деформирани от
емоционално състояние на личността.Те предизвикват чувство за вина, защото не се
съобразяват с обстоятелствата. Религиозния човек понякога се чувства задължен да “се
справи” с тези мисли. Мислите, обаче, идват от дълбоки вярвания, които той има за живота и
за себе си. Например човек мисли: “Всеки, който закъснява за църква е мързелив и върши
грях.” Може да има малки деца и други хуманни ангажименти, така самият той да закъснее и
след това да се окаже с лошо отношение към себе си без да осъзнава защо. Неусетно му
минава мисълта “безполезен съм, мързелив и грешен”, което е доста безсмислено, защото в
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същност той е бил полезен в това време, като се е грижил за други човешки същества и то
безкористно, по християнски.

Дисфункционалните вярвания и новата им позиция в Супер-егото, както
и теологично в Трансцедентното.
Когато дисфункционалните вярвания се вмъкнат в религиозните такива, нещата много се
усложняват, защото от лични вярвания за себе си, вярванията вече стават: „Божията воля”
към себе си и така от Его-то, отиват в Супер-егото. Те са с авторитета на Трансцедентното за
религиозния човек и стават много трудни за промяна от позицията на психолог.
Автоматичните мисли – приличат на „духовна интуиция”. Чуваш нещо, но не съвсем,
емоцията обаче го усеща много силно и така започва да изглежда мистично. Сякаш усещаш
божията воля към себе си. Но ако религиозната интерпретация, продължително време
съответства на негативните базисни вярвания на личността, то най-вероятно имаме работа с
дисфункционални убеждения, които изкривяват интерпретацията на психичните реалности
на индивида, през религиозната парадигма.
Тук не искам да засегна вдъхновяващите религиозни преживявания навярващите
хора, които водят до позитивна промяна на личността и до нейното изграждане.

Добрите особняци.

„Трябва да се пазим да не смесваме „добър” с „удобен”.
Януш Корчак

Това са добри, но неудобни хора. Те са най-често добри и добронамерени, но на тях не им е
комфортно в самите тях и те много често са деструктивни към себе си и другите, с чувство за
вина от факта на собственото си съществуване.
Въпросните личности не знаят защо са такива, но и свещенослужителите, както и пасторите
консултанти не знаят защо е така и тези хора са неофициално в някаква стигма.
Какво би станало обаче ако имаме личности с хормонална дисфункция ? Те са в
подтиснато или приповдигнато настроение, което трудно се контролира. Проблема е
резултат от заболяване и личността не го иска, а се нуждае от помощ. В разглеждания от мен
психологичен случай също имаме проблем, който личността не разбира и трудно
контролира. Психолозите, както и специалистите в съответната област на обществена
дейност се нуждаят от установена диагностика, както и от методика за работа с този
проблем.
След началните успешни резултати при приемане на новата работна хипотеза, че:
Дисфункционалните вярвания, се скриват в приетите по-късно религиозни вярвания, като
ги имитират и продължават да предизвикват дисфункционални проблеми, е необходимо
емпирично изследване на проблема, за да се получат стандартните за едно изследване
резултати, които да потвърдят или да отхвърлят моята хипотеза, както и оформяща се върху
нея методика за психологична работа.
ИЗСЛЕДВАНЕ

Хипотеза:
Дисфункционалните вярвания, се скриват в приетите по-късно религиозни
вярвания, като ги имитират и продължават да предизвикват дисфункционални
проблеми, но вече позиционирани в авторитета на Супер-егото, което ги прави, както
трудно разпознаваеми, така и трудни за работа.
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Хипотеза: Очаква се при лица с високи нива на дисфункционални вярвания, да се
наблюдават по-различни нива на социално желателно поведение, копинг стратегия, на
прошка и социална подкрепа чрез религията, спрямо контролната група, която е без
дисфункционални вярвания.

Изследвани лица:
Религиозни хора с юдео-християнска доктрина, практикуващи протестанскоевангелския модел на вероизповедание. Таргетната група на изследването са лица от
регистрирани църковни деноминации с установено стандартно ниво на учение и стандартна
общо църковна работа, отговаряща на законите в страната.

Цел на изследването:
Измерване на корелацията, между дисфункционалните вярвания и нивата на: социална
желателност, копинга, прошката и социалната подкрепа при личности, интерпретиращи
реалността, чрез религиозна парадигма.

Избрани показатели:

Приспособяване (coping) към болест: Лазарус (1966) определя механизмите за
справяне като стратегии за действия, предприемани от човека в ситуация на
психологическа заплаха, а при необходимост за приспособяване към болест ( в
случая дисфункционални мисли и вярвания)– като заплаха за физическото,
персоналното и социалното благополучие на индивида.
3. Социална желателност: Тази област е избрана, за да се провери корелацията между
тенденцията за социално одобрявано поведение, по скалата за социална
желателност и базовите данни за дисфункционалните мисли и вярвания.
Следните твърдения определиха избора на този показател:
3.1. (Е. Паспаланова, 1985), „тенденцията, да се потвърждават социално
желателните и да се отхвърлят социално нежелателните айтеми, може да се
дължи, както на неточности в себевъзприемането, така и на напълно
съзнателния стремеж на изследваното лице да се представи в благоприятна
светлина”; Социалната желателност е потребност от одобрение и готовност на
индивида да се държи по социално адекватен, приемлив начин. Лицата с висока
потребност от одобрение са особено чувствителни към оценките на другите и се
стремят да получават положителни оценки (Паспаланова, 1985, рр. 6-7)
Социалната желателност е стремеж дадено лице да реализира социално
приемливо поведение при определени обстоятелства, да изпълни социалните
норми в определена социална роля, да е уверено в това, че е желано от другите
(Левтерова и Герганов, 2008, p. 385).
3.2. Социалната желателност може може да се окаже и ниска при високи нива на
непростителност към себе си, което излезе при някои от началните данни при
скалата за „Прошка”.
6. Прошка: показателя е основен за всички световни, религиозни системи и скалата е
насочена за изследване в трите области: към и от Бога, към и от другите, и прошка
към себе си. Мярката отчита напрежението или комфорта към: Себе си, Другите и
Бога. „Размери на прошката: Изследователски подход” от Еверет Л. Уъртинктън
младши (1998г). „Прошка и помирение: Теория и приложение” от Уъртинктън
младши. (2006г).
7. Социална подкрепа: Този показател дава информация за нивата на отношенията
към другите и на другите към личността. Скалата е конструирана да изследва
следните области: от другите, към другите, негативна и очаквана подкрепа.
„Измервания на религиозността” Питър Хил и Ралф Хууд младши (1999г ).
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Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене:
Многостранно измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания. (2003г); (1999). Барера(1986г ) Крауз (1986г).

Инструменти на измерването:
1. Скала на P.C. Kendall P.C. & S.D. Hollon: Въпросник за автоматични мисли (ATQ-30).
2. Скала за социална желателност, адаптирана за работа с религиозни хора по

разработка на Паспаланова, Е.Методическо ръководство за работа със скала за
социална желателност (ССЖ). БАН-ЦПЛ,С.,1984). (по аналогичната скала на
Х.Айзенк). При религиозната адаптация са ползвани следните материали:
„Измервания на религиозността” Питър Хил и Ралф Хууд младши (1999г ).
Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене:
Многостранно измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания.(2003г);(1999).
3. Скала за копинг, чрез религиозната вяра. Адаптирана за работа с религиозни
хора, по аналогична на Лазарус и Фолкман (1984г) . Религиозната адаптация е
съобразена с работите на: „Измервания на религиозността” Питър Хил и Ралф
Хууд- младши (1999г) Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален
институт по стареене: Многостранно измерване на религиозността и духовността
за употреба в здравните изследвания.(2003г);(1999г). Ползвана е и адаптираната от
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 год.
4. Скала за копинг чрез религиозната вяра. Ползвани материали: Институт
„Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене: Многостранно
измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания.(2003г);(1999г). Пергамент и др.(1988г). Лазарус и Фолкман (1984)- два
айтема
за
религиозност:
„намерих
нова
вяра”
и
„помолих
се”.
Айтемите бяха изработени в три стила на религиозно справяне: 1. Прехвърляне на
отговорността за справянето върху Бога; 2. Партньорство с Бога; 3. Справяне без Бога.
5. Скала за прошка-1: Айтемите са изработени в трите области: Бог, другите и
себе си, съобразено с теологичната концепция.(Втор.6:4-5;Марк.12:29-31.)
Ползвани предишни психометрични работи: „Размери на прошката:
Изследователски подход” от Еверет Л. Уъртинктън младши (1998г).
„Прошка и помирение: Теория и приложение” от Уъртинктън младши.(2006г)
„Измервания на религиозността” от Питър Хил и Ралф Хууд младши (1999г ).
Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене:
Многостранно измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания.(2003г);(1999г).
6. Скала за прошка-2: Ползвани предишни психометрични работи: ” Размери на
прошката: Изследователски подход „ от Еверет Л. Уъртинктън младши (1998г) .
”Прошка и помирение: Теория и приложение „ от Уъртинктън младши.(2006г)
„Измервания на религиозността” Питър Хил и Ралф Хууд младши (1999г).
Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене:
Многостранно измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания.(2003г);(1999).
7. Скала за социална подкрепа чрез религиозната вяра. Ползвани предишни
работи: „Измервания на религиозността” от Питър Хил и Ралф Хууд младши
(1999г). Институт „Фецер“, Работна група към Нациионален институт по стареене:
Многостранно измерване на религиозността и духовността за употреба в здравните
изследвания.(2003г); (1999). Барера(1986г ), Крауз(1986г).
Текущо изследване:
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В момента протича изследване, което има за крайна цел да събере данни от над 400
човека. Таргетната група на изследването са религиозни лица с протестантско-евангелски
модел на вероизповедание. Лицата са от регистрирани църковни деноминации с установено
стандартно ниво на учение и стандартна общо църковна работа.
Скалите бяха замерени при първите 31 човека, което е много малко и при крайно
изследване на над 400 човека може покаже различни резултати, но ми трябваше някакъв
ориентир за посоката на работа. Така се получиха следните резултати:

Алфа на Кромбах.

1. Скала за автоматични мисли: Алфа на Кромбах = 0,82
2. Скала за справяне 1 : Алфа на Кромбах = 0,62
3. Скала за справяне 2 : Алфа на Кромбах = 0,82
4. Скала за социална подкрепа: Алфа на Кромбах = 0,76
5. Скала за прошка: Алфа на Кромбах = 0,43 - много лош коефициент,
при което веднага беше изработена втора скала „Прошка -2” с малко по-различен
акцент, но запазвайки установените области, макар че при по-голям брой изследвани
хора, коефициента на „Прошка – 1”, може да се подобри.

Клъстърен анализ.
Близостта е измерена по коефициентите на корелация по Пиърсън.
Tree Diagram f or 6 Variables
Ward`s method
1-Pearson r

Справ яне1 Су ров бал
Социална желателност Су ров бал
Дисфу нкции Су ров бал
Справ яне2 Су ров бал
Прошка Су ров бал
Социална подкрепа Су ров бал

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Linkage Distance

Измерванията са извършени под ръководството
на проф. Енчо Герганов от НБУ София.

1,4

1,6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Психичното състояние влияе върху моментната религиозната интерпретация на

личността.
2. Ако негативната религиозна интерпретация продължи достатъчно дълго време,
имаме работа с устойчиви дисфункционални конструкти, който са постоянно
присъстващи в психиката на личността, а не са временно възникнали психични
проблеми.
3. Последното води до устойчива негативна религиозна интерпретация, независимо
от стандартната религиозна доктрина и позитивната и интерпретация от
квалифициран служител на експертно ниво.
4. Необходимо е завършване на започнатото стандартно изследване, за да се
потвърди или отхвърли приетата работната хипотеза.
5. При потвърждаване на хипотезата се пристъпва към изготвянето на методика за
работа със установения при изследването проблем.
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По-долу са няколко от скалите:

Скала за прошка 1

1. Вярвам, че Бог ми е простил за нещата, които съм извършил неправилно.
2. Усещам, че има моменти, когато Бог ме наказва.
3. Вярвам, че когато другите казват, че са ми простили за моите грешки, те се отнасят
отговорно към тези свои думи.
4. Често имам чувството, че каквото и да направя сега, никога няма да компенсирам
грешките, извършени по-рано от мен в живота ми.
5. Аз съм добряк, лесно се сдобрявам с приятели, които са ме наранили по някакъв
начин.
6. Задържам дълбоко в себе си огорчение или недоволство и то тлее в мен с месеци
или години.
7. Не мога да простя на себе си за някои от нещата, които съм направил.
8. Имам усещането, че живота ми отиде напразно.
9. Когато идват тежки моменти в живота ми, аз знам, че Бог ги допуска, за да израсна
духовно чрез тях.
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10. Не мога да се примиря с факта, че Бог допуска да се случват ужасни неща.
11. Не ми е трудно да призная, когато греша.
12. Когато чуя изобличително наставление, аз се замислям за нещата, които съм
направил неправилно.

Скала за социална подкрепа, чрез религиозната вяра.

1. В каква степен хората, споделящи вашата вяра, ви карат да се чувствате обичани и не
изоставени?
2. В каква степен хората, споделящи вашата вяра, проявяват желание и загриженост,
като ви изслушват да им споделяте за вашите проблеми?
3. Колко често хората, споделящи вашата вяра, проявяват загриженост за личното ви
благосъстояние?
4. В каква степен вашето отношение кара хората, с които споделяте вашата вяра, да
се чувстват обичани и не изоставени?
5. В каква степен изпитвате чувство на загриженост да изслушвате хората,
споделящи вашата вяра, да споделят личните си проблеми и грижи.
6. В каква степен проявявате загриженост и се интересувате от благосъстоянието на
хората, споделящи вашата вяра?
7. В каква степен хората, споделящи вашата вяра, ви затрупват с много искания.
8. В каква степен хората, споделящи вашата вяра, са прекалено критични към вас ?
9. В каква степен хората, споделящи вашата вяра се опитват да се възползват от вас?
10. Ако се разболеете, колко ще са готови да ви помогнат, от хората от споделящи
вашата вяра?
11. Ако преживявате тежък проблем и имате трудна житейска ситуация, колко голяма
утеха очаквате, че ще получите от вярващите, с които общувате?
12. Ако имате нужда от подкрепяща информация, за да се справите с даден проблем,
доколко хората от вашата верска общност биха се отзовали на помощ?

Скала за копинг чрез религиозното вярване
Упътване:
Помислете, как се опитвате да анализирате и да се справяте с големи житейски
проблеми. До каква степен всяко от долните твърдения участва във начина, по които вие се
справяте.
КОГАТО СЪМ В ТЕЖКА ЖИТЕЙСКА СИТУАЦИЯ АЗ…….
1. Усещам, как живота ми е част от по-голяма духовна сила.
2. Когато правя нещо усещам, че Бог работи заедно с мен.
3. Когато проблемите са непосилни, аз търся от Бога сила и подкрепа.
4. Старая се да извлека поука от житейските изпитания, чрез вярата ми в Бога.
5. Моля се на Бога, да прости греховете ми.
6. Дълбоко в себе си имам притеснението, че Бог не е с мен.
7. Мисля си, че тежките житейски ситуации са Божия отговор за моите грехове.
8. Дълбоко в себе си имам притеснението, че Бог не е с мен.
9. Старая се да разбера добре тежката ситуация и да реша, какво да се прави, без да
разчитам толкова на Бога.
10. Има моменти когато се колебая, да ли Бог наистина съществува.
11. Не мога да се примиря с факта, че Бог допуска да се случват ужасни неща.

Прошка 2

1. Чувството че Бог ми е простил, ми дава мир въпреки извършените грешки.
2. Божието наказание ме прави да се замислям.
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3. Аз не съм много добър, но Бог ми помага да имам приятели.
4. Често имам чувството, че каквото и да направя сега, никога няма да компенсирам
грешките извършени в миналото.
5. Аз съм добряк, лесно се сдобрявам с приятели, които са ме наранили по някакъв
начин.
6. Аз им простих, но като се сетя как беше и пак ме хваща яд.
7. Не мога да спря, да се обвинявам, за някои минали неща.
8. Ей така си отидоха годините ми.
9. Бог ми говори чрез изпитанията.
10. Ако можех, бих предотвратил ужасните неща, които Бог допуска да се случват.
11. Когато чуя духовно наставление, аз се замислям за извършените от мен
неправилни неща.
12. Не ми е трудно да си призная грешките.
ВЪПРОСНИК
(AT)
Това е списък от различни мисли, които хрумват на човек. Моля, прочете всяка мисъл
и посочете колко често, ако изобщо, тази мисъл Ви е хрумвала през ПОСЛЕДНАТА
СЕДМИЦА. Прочетете всяко изречение внимателно и отбележете Вашия отговор, като
оградите съответната цифра. Използвайте следната скала:
1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 =Често
5 = Постоянно

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Постоянно

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Често

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Понякога

Чувствам се сякаш съм сам срещу целия свят.
За нищо не ставам.
Защо никога не успявам?
Никой не ме разбира.
Разочаровал сам други хора.
Не мисля, че мога да продължа.
Ще ми се да бях по-добър човек.
Толкова съм слаб.
Животът ми не се развива по начина, по който бих искал.
Толкова съм разочарован от себе си.
Вече нищо не ми е приятно.
Не издържам повече.
Не мога да се наканя да се захвана с нищо.
Какво не е наред с мен?
Ще ми се да бях някъде другаде.
Не мога да сложа нещата в ред.
Мразя се.
Не струвам пукната пара.
Ще ми се да можех просто да изчезна.
Какво става с мен?
Неудачник съм.
Животът ми е хаос.
Провалих се.
Никога няма да успея.
Чувствам се толкова безпомощен.
Нещо трябва да се промени.
Навярно нещо не е наред с мен.
Бъдещето ми е безперспективно.
Нищо не си струва.
Не мога да довърша нищо.

Рядко

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Скала за справяне
Когато се окажа в трудна ситуация аз ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

... съсредоточавам се на това, което ми е
необходимо, за да направя следващата стъпка,
вярвайки че Бог е с мен
... започнах да правя нещо, знаейки, че все едно това
няма да свърши работа, но главното е да правиш
нещо, пък каквото е писано
... опитах се, да склоня висше стоящите, да променят
своето мнение
... говорих с другите, които вярват като мен, за да
науча повече за ситуацията
... обвинявам се и се укорявам за греховете си
... опитвам се да не разрушавам мостовете зад себе
си, оставям всичко, както си е
... надявам се на чудо от Бога
... примирявам се със съдбата: случва се, да не ми
върви, да бъде каквото е писано
…държа се сякаш нищо не се е случило
…старая се да не показвам чувствата си
... опитвам се да видя в ситуацията нещо
положително, като правя положителна изповед на
вяра
... спах повече от обичайното, Бог дава и на сън
... изсипвам своята досада на тези, които ми
навлекоха проблема, не зависимо в какво вярват
... търся съчувствие от някого, измежду споделящите
моята вяра
... изпитвам необходимост да се изявя творчески,
като изразя моята вътрешна духовност
... опитвам се да забравя за всичко това, като мисля
за вечните неща
... обръщам се за помощ към духовни авторитети
... променям се и израствам, като личност в
положителна посока чрез вярата си
... извинявам се, искам си прошка и се старая да
изгладя всичко, не зависимо кой е виновен
... съставям план за деиствие вярвайки, че Бог ме
подкрепя
... опитвам се да дам някакъв израз на чувствата си
... разбирам че сам съм предизвикал този проблем,
чрез някакви мои грехове
... натрупвам опит, чрез поредното изпитание за да
израсна духовно
... говорих с когото и да е ,вярващ или не вярващ,
стига да може да помогне в конкретната ситуация
... опитах се да подобря своята емоция с ядене,
пиене, пушене и медикаменти
... рискувах на поразия
...стараех се да не деиствам прибързано, да не се
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често
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доверявам на първия порив
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

... открих по нов начин вярата си
... открих нова мъдрост, дълбочина и разбиране
... вярвах, но каквото и да променях, нещо все се
усложняваше
... напълно избягвах общение с вярващи хора
... не допусках това до себе си, стараех се особено
да не мисля за това, като си мислех за духовни неща
... питах опитни хора, вярващи като мен и духовни
лица които уважавам
... старая се другите вярващи с които общувам, да не
узнаят колко са зле нещата
... отказах се да приема това много на сериозно, все
пак съм вярващ човек
... говорих за това, което чувствах, с други вярващи
като мен
... отстоявах своето си и се борех за това което
искам, пък каквото даде Господ
... прехвърлих това на други хора
... ползвах миналия си опит, на мен ми се е случвало
да попадам в такава ситуация
... знаех какво трябва да правя и удвоявах своите
усилия за да успея
... отказах се да повярвам че това наистина е
допуснато да ми се случва
... аз дадох обещание пред Бога, че следващия път
няма да постъпвам по тоя начин
...вярвах и намерих много други начини за решаване
на проблема
... стараех се тези мои емоции да не ми пречат, за
други мои работи
... нещо промених в себе си, за да извлека духовна
полза от изпитанието
... исках всичко това, така, както бързо започна, така
бързо и да свърши
…представях си и търсех знак свише, как всичко
това може да се преобърне
... молих се
… дойде ми на ум, това което трябва да кажа, или да
направя
... мислех за това, как в дадената ситуация би
действал, някои от героите на вярата и се стараех да
постъпвам като него
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
КЪМ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ В РАБОТНА СРЕДА
доц. д-р Катя Георгиева Стойчева
Нов български университет
RESEARCH AND MEASUREMENT OF AMBIGUITY TOLERANCE
IN THE WORKPLACE
Associate Professor Katya Georgieva Stoycheva, PhD
New Bulgarian University
Представена e работата по 1) формулиране на толерантни и нетолерантни към неопределеност форми на
поведение в работата и проведените емпирични изследвания за 2) оценка на тяхната съдържателна
валидност от експерти – дипломирани психолози (Стойчева, 2014) и 3) оценка на тяхната социална
желателност при специалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца в риск (Банова, 2014).
Получените резултати са дискутирани в светлината на връзката на индивидуалните различия в
толерантността към неопределеност с поведението и резултатите от дейността на работното място.
Показано е приложението на различните методи за измерване на толерантността – нетолерантността към
неопределеност в работна среда
This paper describes the construction of an instrument aimed at measuring ambiguity tolerant – ambiguity
intolerant behaviours at the workplace. Our work involved 1) the formulation of work-related AT – AInT
behaviours, and the completion of two empirical studies that provided 2) expert evaluation of their content
validity by graduated psychologists working in organizations (Stoycheva, 2014) and 3) evaluation of their social
desirability by professionals engaged in social work and related services for children at risk (Banova, 2014). Our
results were discussed in view of the relation of ambiguity tolerance to individual and group behaviours and
work-related outcomes. An overview of the methods used to study ambiguity tolerance at work provides the
context for this discussion.

Психологическите изследвания на толерантността към неопределеност [3] се
характеризират с голямо тематично, теоретично и методологическо разнообразие. Това с
пълна сила важи и за изследванията на толерантността към неопредленост в работна среда.
Ако първата систематизация на тези изследвания акцентираше върху тематичното им
съдържание [5], то в настоящата публикация вниманието е насочено към методологическите
им аспекти.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
КЪМ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Както и в много други сфери, измерването на индивидуалните различия в
толерантността към неопределеност (ТН) и свързването им с индивидуални и групови
измерители на поведението и резултатите от дейността е популярен подход при
изследването на толерантността към неопределеност на работното място.
Неговите възможности се илюстрират, например, от установената връзка между ТН и
проактивното поведение на търсене на обратна информация от работната среда [8,10,11,17].
Авторите използват айтеми от въпросника МАТ-50 на Нортън за оценка на индивидуалните
различия в свързаната с работата ТН и установяват, че хората с по-ниска ТН по-активно
изискват и извличат обратна информация, както и че при тях търсенето на обратна
инфорамция се повишава в условията на повишена несигурност в работната среда или поголяма неопределеност на професионалната роля. Същият измерител за ТН е използван и в
теренно проучване на личностните и професионални предпоставки за несигурност в работата
при реални бюджетни съкращения в една организация [7] и при оценка на ефективността на
обновяването на технологичното знание при компютърни специалисти [20]. Българската
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адаптация на скалата на Нортън е използвана за изследване на връзката на ТН с
професионалния избор и професионалните предпочитания [2].
Други автори използват въпросника АТ–20 на Макдоналд за оценка на връзката на ТН
с перфекционизма и удовлетвореността от работата при практикуващи психолози [22] и
експериментално изследване на връзката на ТН с творческото решаване на работни
проблеми [21]. Скалата на Бъднър също е популярна: скалата като цяло или група айтеми от
скалата са използвани при изследване на ТН при банкови мениджъри [15] и на влиянието на
ТН върху равнището на стрес при наети на временен трудов договор служители и успеха им
при преминаването на постоянен договор [9]. Скалата на Маклейн или група айтеми от
скалата са използвани за изследване на ролята на личностните ресурси при адаптацията на
имигранти [23] или за оценка на готовността за международна кариера и работа в чужбина
при завършащи студенти-магистри [19].
Разбирането за важността на тази индивидуална променлива, от една страна, и
неудовлетвореността от психометричните характеристики на съществуващите методики за
измерване на ТН, от друга [13, 18], подтикват изследователите да търсят нови решения. Някои
комбинират различни скали, за да получат по-надеждни оценки за ТН, например при
изследване на справянето с промяната при мениджъри [14], или конструират нови, по-добри в
психометрично отношение специализирани скали за измерване и оценка на ТН, например в
контекста на глобалната работна среда и междукултурната комуникация [13]. Други автори
обаче обособяват по-общи диспозиционни характеристки на проактивната професионална
адаптивност, която е по-добър предиктор на положителното отношение към организационната
промяна, отколкото са отделни индвидуални характеристки като ТН например [12].
Наред с използването на традиционни или нови скали за ТН в количествени
изследвания на ТН в работна среда, трябва да отбележим и използването на качествени
методи за събиране и анализ на данни, например при оценка на справянето с
неопределеността при жени, правещи кариера в традиционно мъжки професии [16].
Разнообразието от използвани методи и необходимостта от съчетаването на количествени и
качествени данни има своите възможности и своите ограничения. Използването на едни и
същи инструменти позволява репликация на резултатите и натрупване на емпирични данни,
което увеличава силата на статистическия извод и стойността на психологическите
заключения. От друга страна, вариациите в начина на използване на методиките отслабват
стойността на репликацията на резултатите. Конструирането на специализирани методики за
оценка на ТН в дадена професионална област повишава валидността на изводите, но
затруднява трансфера на познанията за психологическите механизми на приемането или
отбягването на неопределеността.
Тук ще представим един по-различен подход към измерване на ТН в работна среда и
ще покажем първите резултати от изследователското му приложение, като коментираме
неговите възможности и ограничения.
МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНО – НЕТОЛЕРАНТНОТО
КЪМ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА
А) Толерантност – нетолерантност към неопределеност в работна среда
Задълбоченото изучаване на толерантността към неопределеност като психологическа
характеристика доведе до създаването на оригинална методика за оценка на нагласите към
толерантни и нетолерантни към неопределеност поведения [3,5]. Възможностите на
методиката бяха доказани в изследване с български юноши, техните родители и учители; в
ретроспективно изследване на родителските нагласи с български младежи; в изследване на
френски юноши и техните родители и в изследване на творческата мотивация с български
студенти. Успехът на този подход при изследване на толерантността към неопределеност във
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възрастов и в личностов план ни окуражи да го приложим и при изследване на
толерантността към неопределеност в работна среда.
За тази цел трябваше първо да се откроят основните компоненти и аспекти на
работната среда, към които има отношение личностната характеристика «толерантност към
неопределеност», а след това да се формулират типични прояви на ТН – НеТН по отношение
на всеки един от изведените компоненти и/или аспекти на работната среда. На базата на
съществуващите литературни данни и съдържателния анализ на конструкта бяха откроени
онези компоненти на работната среда и работни ситуации, към които има отношение
толерантността към неопределеност като личностова диспозиция:
Характер/ естество на дейността
• творчество в работата; степени на свобода; информацията за изпълнение на дадена
задача; резултати от работата; работната задача; риск
Физическа/материална среда
• работно място, обстановката в/ извън офиса; нови технологии
Социално-психологическа среда
• екипна работа; познати – непознати хора; среща с външни лица и клиенти;
сравнение с другите за оценка на представянето; негативна оценка от
ръководителя; обратна връзка; правила и норми
Организационна среда и структура
• комуникация в организацията; обратна връзка; колегите; успех
Несигурност в организацията
• промени
За всеки един откроен аспект или ситуация в работната среда бяха формулирани
съответните поведенчески прояви на толерантния – нетолерантния към неопределеност
индивид. Всеки един айтем е формулиран така, че да препраща достатъчно ясно към
ситуация на неопределеност и да описва специфична реакция на толерантност или
нетолерантност спрямо нея. Това е необходимо, за да избегнем, в рамките на възможното,
«смесването» на толерантността към неопределеност с други личностови конструкти.
Напрежението и промяната, например, не са непременно свързани със ситуации на
неопределеност – напрежението и стреса могат да идват от сроковете за изпълнение или
обема на работата. А толерантността към неопределеност е свързана с това да можеш да
живееш и да функционираш добре в ситуации на неопределеност, с възможността за
позитивно преживяване на неопределеността, а не с активното й търсене (което по-скоро
говори за потребност от разнообразие или търсене на усещания).
Така беше уточнен списък от 30 характеристики, индикативни за ТН, и други 30
поведенчески характеристики, които са индикативни за НеТН. Айтемите са разпределени по
категории както следва:
Характер/ естество на дейността – 10 двойки айтеми
Физическа/материална среда – 3 двойки айтеми
Социално-психологическа среда – 8 двойки айтеми
Организационна среда и структура – 6 двойки айтеми
Несигурност в организацията – 3 двойки айтеми
Б) Оценка на съдържателната валидност на изведените характеристики
Тези 60 айтеми бяха дадени на експерти - 38 дипломирани психолози, работещи в
организации, които да оценят съдържателната валидност на айтемите. Експертите получиха
кратко писмено описание на конструкта “толерантност към неопределеност” и на
психологическите характеристики на хората, които са толерантни или нетолерантни към
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неопределеност. Те трябваше да се запознаят с писмения текст, след което да прочетат
айтемите и да оценят всеки един от тях като описваш толерантно към неопределеност
поведение (ТН поведение), описващ нетолерантно към неопределеност поведение (НеТН
поведение) или да поставят знак ? пред айтемите, които според тях не са свързани с
личностовата характеристика “толерантност към неопределеност” или пък не могат да бъдат
еднозначно отнесени към един от двата типа поведение.
Като експерти участваха психолози, които работят в различни институции,
неправителствени организации, консултантски компании, фирми за подбор и обучение и на
различни позиции като мениджъри в различни отдели или специалисти по човешки ресурси.
От тях 18 души (47 %) попълниха анкетата на хартиено копие, а другите 20 души (53 %)
отговориха на анкетата в електронен вариант. Отговорите на тези две групи експерти бяха
сравнени с помощта на хи-квадрат и данните показаха, че не се наблюдават значими
различия (p<0,05) в разпределението на отговорите по нито един от 60 айтеми. Експертите,
които бяха попълнили анкетата по различен начин, не се различаваха в оценките си за
съдържанието на оценяваните айтеми.
В Таблица 1 в Приложението е даден списък на 60-те айтеми по категории и за всеки
от айтемите е посочен процентния дял на експертите, които са отнесли дадения айтем към
теоретически очакваната категория на ТН или НеТН поведение. В обобщение можем да
кажем, че общо 39 айтеми са били разпознати като айтеми за ТН или НеТН поведение от над
80 % от експертите. Това са 18 айтеми за ТН и 21 айтеми за НеТН, които са разпределени по
категории както следва:
Характер/ естество на дейността – 18/20
8 от 10 двойки айтеми
2 айтеми за НеТН
Физическа/материална среда – 6/6
3 от 3 двойки айтеми
Социално-психологическа среда – 6/16
3 от 8 двойки айтеми
Организационна среда и структура – 5/12
1 от 6 двойки айтеми
1 айтем за ТН, 2 айтеми за НеТН
Несигурност в организацията – 4/6
2 от 3 двойки айтеми
Проявите на ТН и НеТН поведение най-лесно се разпознават в начина на работа, в
характера на извършваната от индивид дейност и в предпочитанията му към параметрите на
работното място. От посочените по-долу 7 айтеми, при които имаме пълно съгласие между
експертите по отношение на тяхното съдържание, т.е. имаме 100 % разпознаване на айтема
като форма на ТН или НеТН поведение, 5 са от тези две категории:
ТН поведение
* Винаги вижда възможности за действие, дори и в една сложна ситауция.
* Работата извън офиса, в различна или нестандартна обстановка, му/й харесва.
* Не бяга от риска, справя се несигурността в работата.
* Справя се добре и на чуждо, непознато работно място.
НеТН поведение
* Затормозява се, ако трябва да постъпи по необичаен за него/нея начин.
* Изпитва безпокойство при непредвидена среща с клиент или външни лица.
* Изпитва притеснение, когато работи с нова, модерна техника и софтуер.
Само два айтема за ТН в начина на изпълнение на дейността не са били еднозначно
оценени от експертите - за даването на идеи и предложения (за близо 1/3 от експертите това
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поведение вероятно се влияе не само от ТН) и за извършването на дейността без достатъчно
налична информация или указания (в което някои експерти вероятно са видяли не приемане
на предизвикателство, а поведение на избягване на усложнения, т.е. по-скоро проява на
НеТН).
Социално-психологическите параметри на поведението и отношението към
структурата и функционирането на организацията най-много са затруднили експертите при
разпознаването им като прояви на ТН или НеТН поведение. Изброените по-долу 6 айтеми,
които са получили над 30% отговори от типа «трудно ми е да преценя», са всичките от такъв
характер:
Предпочита да поддържа приятелски отношения с колегите.
26% ТН - 13% НеТН - 61 % ?
Междуличностните отношения в работата не го/я интересуват.
39,5% ТН - 21% НеТН – 39,5% ?
Не обича съвместната работа с други хора.
3% ТН - 63% НеТН – 34% ?
Търси обратна връзка за потенциала си за професионално израстване.
42% ТН - 24% НеТН – 34% ?
Получената обратна връзка допринася за качеството на изпълнението му/й.
45% ТН - 24% НеТН – 31% ?
За него/нея е много важно да получава обратна връзка от ръководителите си.
29% ТН - 40% НеТН – 31% ?
Експертите не свързват индивидуалните различия в търсенето на обратна връзка,
било то за качеството на свършената работа или за възможното професионално израстване, с
индивидуалните различия в толерантността към неопределеност. Всичките 7 айтеми,
отнасящи се до това поведение, са получили оценки под 70/30, т.е. има голямо разсейване на
отговорите. Друг такъв показател е отношението към междуличностните отношения на
работното място - експертите не са видяли връзката му с толерантността или
нетолерантността към неопределеност. Третият съществен източник на разминаване в
оценките на експертите е съвместната работа с други хора. Само назоваването на
ситуацията (работа в екип, общуване с много и различни хора) очевидно не препраща
достатъчно еднозначно към неопределеността, която другите хора и съвместната работа с тях
внасят в трудовата ни дейност (и не само в нея). Когато айтемите са формулирани така, че да
уточняват източника на неопределеност, екпертите разпознават недвусмислено НеТН
(Неприятно му /й е да работи по задачи, чиито резултат не зависи само от него/нея, 87%)
или ТН (Приема изненадите, когато работи с човек, когото не познава, 97%).
В генерирането на айтемите за ТН – НеТН в работна среда и набирането на експертни
оценки за съдържателната им валидност участваха студентите от МП по Организационна и
социална психология в НБУ: Гергана Бухова, Маргаритка Колчева, Гергана Запрянова, Мила
Трифонова, Румяна Димитрова, Биляна Вутова и Милен Великов. Това участие беше част от
самостоятелната им работа към курса «Творчеството в организациите» [6].
В) Оценка на професионалната релевантност и социалната желателност на
генерираните айтеми при специалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца в
риск
Тези 39 айтеми, които бяха разпознати като айтеми за ТН или НеТН поведение от над
80 % от експертите, послужиха при по-нататъшната емпирична работа върху толерантността
към неопределеност при специалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца в
риск. Изследването беше проведено от Блага Банова, студент в БП по Психология към НБУ,
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за нуждите на нейната емпирична разработка [1]. Изследването ни показа пред какви
проблеми е изправено и с какви предизвикателства може да се сблъска изследването и
измерването на толерантността към неопределеност в конкретна работна среда, а също така
очерта и евристичните възможности, които този подход ни дава.
Първата стъпка при прилагането на този набор от характеристики на ТН и НеТН
поведение в специфична работна среда беше експертната оценка на тяхната релевантност
за тази професионална сфера. Айтемите са формулирани по теоретичен път, което
позволява по-добро обвързване на получаваните резултати със съдържанието на конструкта,
но доколкото тези индикатори за ТН - НеТН не са били емпирично изведени в работна среда,
се налагаше да проверим дали описаните от тях характеристики могат да се използват за
описание на работната среда и дейността на специалистите в конкретната професионална
сфера.
Беше извършена оценка от 9 експерти, които имат над 10 години трудов стаж и опит в
сферата на социалните услуги за деца в риск. Те бяха помолени да кажат, за всяка от
посочените 39 характеристики, дали е или не е релевантна на работата, извършвана от
различните специалисти в организациите, с които те работят и които познават. Анкетната
карта беше изпратена, попълнена и върната по електронен път. Честотата на дадените
отговори - „да” или „не” - беше обобщена за всеки айтем [1]. Резултатите показаха, че пълно
съгласие на експертите има по отношение само на 2 от 39 айтеми – 100% съгласие, че
вътрешната комуникация и информация в организацията е важна в дейността на тези
специалисти, както и 100% съгласие, че работата с нови компютърни програми и технологии
не е релевантен индиктор за тази професионална среда. Повечето айтеми - 22 от 39 или 56% са били оценени като нерелевантни от поне 2 или 3 от експертите. Има 4 характеристики,
които над 60% от експертите (6 и повече човека) са оценили като нерелевантни за
съответната професионална група. Те се отнасят до използването на нови компютърни
технологии и програми (2 айтема за ТН) и степента на структурираност в работата и в
организацията (2 айтема за НеТН). Съответните айтеми отпаднаха от по-нататъшните
анализи.
Наблюдаваното разсейване в оценките на експертите е интересен емпиричен резултат,
чието теоретично осмисляне може да върви в няколко насоки: 1) използването на такъв тип
данни за описание и сравняване на неопределеността в различни професионални среди; 2)
изследователските възможности, които ни дава тази оценка на субективното възприятие на
работната среда; 3) евристичната стойност на разграничаването на ТН и НеТН поведения,
които се възприемат и оценяват по различен начин, дори и когато става дума за реакции на
толерантност и нетолерантност към едни и същи аспекти на работната среда.
Останалите 35 характеристики, които болшинството експерти бяха оценили като
релевантни на тази професионална област, бяха оценени за социална желателност.
В проведеното емпирично изследване участваха 66 човека, от които 17 мъже и 49
жени на възраст между 22 и 60 години (M=35.82; SD=9.82); от тях 83% са с висше
образование (бакалавърска или магистърска степен). Изследваните лица заемат длъжностите
социален сътрудник, социален работник, управител, медицинска сестра, психолог,
ръководител сектор и възпитател в различни институции, работещи в сферата на социалните
услуги за деца и семейства в риск – два Центъра за обществена подкрепа, Приют и дневен
център за бездомни деца, три Семейно-консултативни центъра. Трудовият им стаж на
настоящата им позиция е от 1 до 24 години (M=4,14; SD=4.59), като 86% от извадката имат
до 5 години включително трудов стаж на съответната длъжност.
Участниците в изследването трябваше да оценят тези 35 прояви на толерантност –
нетолерантност към неопределеност като желателни или нежелателни в тяхната работа, като
използват 5 – степенна скала за оценка на социалната желателност. Със знак плюс „+“ се
отбелязваха тези от характеристиките, които бяха считани за желателни; със знак минус „-“
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тези от тях, които бяха считани за нежелателни; тези от характеристиките, които бяха
особено важни според тях се отбелязваха с два плюса „++“ или съответно с два минуса „- - “;
а тези характеристики, за които им е било трудно да формират мнение, са отбелязвани със
знак „?“. Получените резултати са представени в Таблица 2 в Приложението.
Както можем да видим в Таблица 2, ТН поведения са много желателни и имат повисока социална желателност от НеТН поведения. При 14 от 16те ТН поведения общата
оценка за желателност (сума от оценките + и ++) е над 80% , а при 9 от тях тя е над 90%. При
7 от 19те НеТН поведения общата оценка за нежелателност (сума от oценките – и – –) е над
80% и нито една от НеТН характеристики не получава обща оценка за желателност над 70%.
За специалистите, работещи в сферата на социалните услуги за деца в риск, ТН поведение е
желателното поведение в тяхната работна среда.
Сравняването на изчислените средни стойности за социална желателност на ТН и
НеТН поведения потвърди изводите на честотния анализ – ТН поведения имат значимо повисока социална желателност (M=4,03; SD=0,31) в сравнение с НеТН поведения (M=2,69;
SD=0,42) - t=17,8, df=65, р=0,000.
Наблюдава се статистически значима корелация между оценките за социална
желателност на ТН и на НеТН поведения - r = - 0,37, p=0,002. Тези оценки обаче са свързани
по различен начин с индивидуалните демографски и личностни характеристики [1].
Получените резултати показаха, че хората с по-висока степен на образование дават по-ниска
оценка за желателност на НеТН поведения, но равнището на образование не е свързано със
социалната желателност на ТН поведения. Също така толерантните към неопределеност хора
считат НеТН поведения за по-малко желателни, но индивидуалните различия в
толерантността към неопределеност не са непосредствено свързани с преценката на тези
хора за социалната желателност на ТН поведения в работата им.
Макар и свързани, ТН и НеТН поведения в работна среда се очертават като различни
психологически конструкти. Видяхме вече, че те са представени в различна степен в
професионалната дейност и работното поведение на специалистите в конкретна трудова
среда. Те не само се различават по своята социална желателност, но и различни фактори
влияят върху оценките им за социална желателност. Това разграничване на ТН и НеТН
поведения, което е залегнало в разработването и прилагането на тази методика, тепърва
предстои да се валидизира, но то е една уникална възможност за набиране на емпирични
данни, каквито другите методи за измерване на толерантността към неопределеност на
работното място засега не предлагат.
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Приложение
Таблица 1. Поведения на ТН – НеТН в работна среда
и оценки за валидността им в проценти дадени от експертите отговори
ПОВЕДЕНИЯ

Отговори на експертите в %
ТН

НеТН

?

97

3

Характер/ естество на дейността
ТН 1. Винаги вижда възможности за действие, дори и в
една сложна ситауция.
НеТН 53. Парализиран/а е, когато трябва да действа, а
решението зависи от много хора.
ТН 6. Експериментира с нови подходи за решаването на
работните задачи.
НеТН 11. Затормозява се, ако трябва да постъпи по
необичаен за него/нея начин.
НеТН 25. Ориентира се към високо структурирани
дейности.

100

ТН 60. Обича разнообразната и динамична работа.

97

ТН 23. Носи му/й удоволствие да решава сложни задачи,
които предлагат много възможности.
НеТН 9. Избира си задачи, при които се работи по план и
се търси конкретно решение.
ТН 10. Вижда предизвикателство в това да извършва
дейности без достатъчно налична информация или
указания за изпълнението им.
НеТН 36. Напряга се, когато няма ясно поставени задачи и
изисквания.
НеТН 21. Когато има задачи за изпълнение, не приема
допълнителни идеи и нови предложения.
ТН 14. Често се случва да дава идеи и предложения за
решаването на работните задачи.
ТН 18. Интересно му/й е, когато се сблъсква с
противоречива информация за задачите, които трябва да
решава.
НеТН 26. И при най-малкото съмнение в информацията, с
която работи, не може да продължи.
ТН 45. Допадат му/й позиции, предлагащи свобода на
действие.
НеТН 22. Стреми се към позиции с ясна организация на
работата.
ТН 48. Не бяга от риска, справя се с несигурността в
работата.
НеТН 31. Иска да знае предварително какво ще се случи,
за да се захване с една работа.
ТН 56. Захваща се с изпълнението на задачите, дори и да
не знае как точно трябва да изглежда крайния резултат.

97

3
100

5

82

13
3

97

3

3

97

79

18

3

95

5

87

13

63

8

29

94

3

3

97

3

94

3

3

3

89

8

97

3

100

97

3
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НеТН 28. Не обича да изпълнява задачи, при които не се
знае какъв резултат се очаква на финала.

5

90

5

92

8

95

5

3

3

97

3

47

32

21

29

40

31

Физическа/материална среда
НеТН 16. Обикновено използва едно и също постоянно
работно място.
ТН 50. Справя се добре и на чуждо, непознато работно
място.
НеТН 33. Обича да работи в офиса, където обстановката
му/й е позната.
ТН 2. Работата извън офиса, в различна или нестандартна
обстановка, му/й харесва.
ТН 12. Захваща се с нови компютърни програми и
технологии, с които не е работил/а до сега.
НеТН 44. Неприятно му/й е да работи с нова техника, която
не познава добре.

100

100
94

Социално-психологическа среда
ТН 29. Обикновено не търси обратна връзка за
представянето си.
НеТН 59. За него/нея е много важно да получава обратна
връзка от ръководителите си.
ТН 30. Приема изненадите, когато работи с човек, когото не
познава.
НеТН 15. Изпитва безпокойство при непредвидена среща с
клиент или външни лица.
ТН 32. Справя се добре в ситуации, за които няма
установени правила и норми.
НеТН 40. Най-добре се чувства в ситуации, при които
правилата предварително са ясни.
НеТН 8. Обикновено сравнява своето изпълнение на
дадена задача с това на колегите.
ТН 54. Получената обратна връзка допринася за
качеството на изпълнението му/й.

97

3
100

97

3
90

10

8

66

26

45

24

31

79

21

НеТН 13. Стреми се да общува с ограничен брой хора.
ТН 55. Често се случва да общува с много и различни хора.

79

21

ТН 52. Харесва му/й да работи в екип.

74

26

НеТН 42. Не обича съвместната работа с други хора.

3

63

34

82

5

13

87

13

ТН 46. Справя се добре в ситуации, в които изпълнението
на задачата зависи от повече хора.
НеТН 24. Неприятно му /й е да работи по задачи, чиито
резултат не зависи само от него/нея.
Организационна среда и структура
НеТН 35. Предпочита да заема изпълнителски позиции.

16

55

29

ТН 3. Склонен/на е да заема ръководна позиция.

79

3

18

39,5

21

39,5

ТН 19. Междуличностните отношения в работата не го/я
интересуват.
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НеТН 39. Предпочита да поддържа приятелски отношения
с колегите.
ТН 49. Толерира различните мнения и оценки на колегите,
с които работи.
НеТН 17. Иска да е наясно с отношението на колегите към
него/нея.
НеТН 20.Липсата на информация и вътрешна комуникация
в компанията го/я напряга.
ТН 7. Любопитен/а е към промените в организацията и
новите неща в дейността й .
ТН 43. Търси обратна връзка за потенциала си за
професионално израстване.
НеТН 27. Избира ситуации, в които възможностите за
израстване са ясни.
ТН 37. Приема и негативните коментари за работата си.
НеТН 57. Чувства се напрегнат/а и объркан/а, когато
получи негативен коментар за работата си.
ТН 38. Чувства се добре, когато трябва сам/а да определя
работните си задачи.
НеТН 34. Очаква да получи ясни и точни инструкции за
изпълнението на задачите.

26

51
13

92

61
8

11

71

18

3

84

13

97
42

3
24

34

84

16

68

3

29

3

76

21

50

29

21

16

92

8

Несигурност в организацията
ТН 58. Харесва му/й да работи в организации с иновативна
политика и експериментален подход.
НеТН 41. Предпочита организации, които следват
традицията и работят по утвърдени стандарти.
НеТН 5. Предпочита да работи в по-малки компании или
специализирани структури.
ТН 47. Харесва му/й да работи в големи организации с
много звена и широка дейност.
НеТН 51. Изпитва притеснение, когато работи с нова,
модерна техника и софтуер.
ТН 4. Чувства се комфортно, когато работи с разнообразна
техника и модерен софтуер.

97

3

3

94

3

5

77

18

79

3

18

100
87

3

10
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Таблица 2. Поведения на ТН – НеТН в работна среда
и оценки за социалната им желателност в проценти дадени от експертите отговори
Отговори на експертите в %

ПОВЕДЕНИЯ
1.
Винаги вижда възможности за действие, дори и в
една сложна ситуация.
2.
Работата извън офиса, в различна или
нестандартна обстановка, му/й харесва.
3.
Експериментира с нови подходи за решаването
на работните задачи.
4.
Любопитен/а е към промените в организацията и
новите неща в дейността й.
5.
Избира си задачи, при които се работи по план и
се търси конкретно решение.
6.
Затормозява се, ако трябва да постъпи по
необичаен за него/нея начин.
7.
Изпитва безпокойство при непредвидена среща с
клиент или външни лица.
8.
Обикновено използва едно и също постоянно
работно място.
9.
Интересно му/й е, когато се сблъсква с
противоречива информация за задачите, които трябва да
решава.
10.
Липсата на информация и вътрешна комуникация
в компанията го/я напряга.
11.
Когато има задачи за изпълнение, не приема
допълнителни идеи и нови предложения.
12.
Стреми се към позиции с ясна организация на
работата.
13.
Носи му/й удоволствие да решава сложни
задачи, които предлагат много възможности.
14.
Неприятно му/й е да работи по задачи, чиито
резултат не зависи само от нея/него.
15.
И при най-малкото съмнение в информацията, с
която работи, не може да продължи.
16.
Не обича да изпълнява задачи, при които не се
знае какъв резултат се очаква на финала.
17.
Приема изненадите, когато работи с човек, когото
не познава.
18.
Иска да знае предварително какво ще се случи,
за да се захване с една работа.
19.
Справя се добре в ситуации, за които няма
установени правила и норми.
20.
Обича да работи в офиса, където обстановката
му/й е позната.
21.
Очаква да получи ясни и точни инструкции за
изпълнението на задачите.
22.
Напряга се, когато няма ясно поставени задачи и
изисквания.
23.
Най-добре се чувства в ситуации, при които
правилата предварително са ясни.
24.
Предпочита организации, които следват
традицията и работят по утвърдени стандарти.

++

+

?

-

--

TН

42,4

57,6

0

0

0

TН

24,2

69,7

0

6,1

0

TН

27,3

69,7

0

3,0

0

TН

16,7

74,2

3,0

6,1

НеТН

7,6

60,6

3,0

28,8

0

НеТН

0

13,6

3,0

74,2

9,1

НеТН

0

13,6

0

56,1

30,3

НеТН

0

34,8

7,6

53,0

4,5

TН

6,1

72,2

3,0

18,2

1,5

НеТН

4,5

43,9

3,0

42,4

6,1

НеТН

1,5

12,1

1,5

62,1

22,7

НеТН

13,6

56,1

13,6

16,7

0

TН

22,7

72,7

1,5

3,0

0

НеТН

0

22,7

6,1

68,2

3,0

НеТН

0

6,1

4,5

72,2

16,7

НеТН

0

16,7

6,1

65,2

12,1

TН

9,1

75,8

0

12,1

3,0

НеТН

4,5

30,3

3,0

57,6

4,5

TН

18,2

71,2

4,5

4,5

1,5

НеТН

3,0

39,4

7,6

48,5

1,5

НеТН

10,6

48,5

7,6

33,3

0

НеТН

3,0

33,3

4,5

59,1

0

НеТН

9,1

53,0

9,1

28,8

0

НеТН

1,5

50,0

7,6

40,9

0
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25.
Неприятно му/й е да работи с нова техника, която
не познава добре.
26.
Допадат му/й позиции, предлагащи свобода на
действие.
27.
Справя се добре в ситуации, в които
изпълнението на задачата зависи от повече хора.
28.
Не бяга от риска, справя се с несигурността в
работата.
29.
Толерира различните мнения и оценки на
колегите, с които работи.
30.
Справя се добре и на чуждо, непознато работно
място.
31.
Изпитва притеснение, когато работи с нова,
модерна техника и софтуер.
32.
Парализиран/а е, когато трябва да действа, а
решението зависи от много хора.
33.
Захваща се с изпълнението на задачите, дори и
да не знае как точно трябва да изглежда крайния
резултат.
34.
Харесва му/й да работи в организации с
иновативна политика и експериментален подход.
35.

Обича разнообразната и динамична работа.

53

НеТН

0

15,2

3,0

74,2

7,6

TН

21,2

75,8

1,5

1,5

0

TН

7,6

71,2

3,0

18,2

0

TН

15,2

80,3

1,5

3,0

0

TН

31,8

63,6

1,5

3,0

0

TН

10,6

78,8

1,5

7,6

1,5

НеТН

0

18,2

1,5

75,8

4,5

НеТН

1,5

13,6

3,0

69,7

12,1

TН

6,1

75,8

3,0

13,6

1,5

TН

28,8

60,6

4,5

6,1

0

TН

37,9

60,6

0

1,5

0
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КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА БЕЗОПАСНОСТТА
В КОРАБОПЛАВАНЕТО – НОЕТИКАТА И ИНТУИТИВНОТО
ПОЗНАНИЕ В МОРСКАТА ДЕЙНОСТ
Професор Илия Пеев, Д.ПС.Н.
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България
COGNITIVE ASPECTS OF SAFETY
OF NAVIGATION – NOETICS
AND INTUITIVE KNOWLEDGE IN SHIPPING
Professor Illiya Peev, D.PS.C.
Naval academy “N. Y. Vaptsarov”, Varna
Резюме: Безопасността на модерното корабоплаване изисква мултидисциплинарен подход, който е
открит за изследване на нови феномени в човешката психика и поведение. В интерес на корабоплаването
се проучват силата на мисълта и интуицията, "виждането от разстояние", предвиждането на случайно
възникнали стимули, предчувствието, предсказващата изпреварваща активност (predictive anticipatory
activity, PAA). Новите феномени са регистрирани като факти в дейността на моряците, летците и
космонавтите, но не са достатъчно известни на науката и корабоплавателната практика.
В доклада се разкриват възможностите за творческо приложение в морската дейност на резултатите от
космическите изследвания на Институтите по ноетика и се правят конкретни предложения за
усъвършенстване подготовката на морските командни кадри за Военноморските сили и Търговското
корабоплаване.
Ключови думи: Ноетика, мултидисциплинарен подход, вяра и вярвания, емоции, разбиране, внимание,
нагласи, предчувствие, предсказване на бъдещето, антиципация, парапсихология, предсказваща
изпреварваща активност, Институт по ноетика.
Abstract: Safety in contemporary navigation requires multidisciplinary approach, invented for studying new
phenomena of human psyche and behavior. The mind power and intuition, visions, foreseeing events,
presentiment and predictive anticipatory activity (PAA) are being studied in benefit of the shipping. The new
phenomena are registered as facts from seamen, aviators and cosmonauts’ activities but they are not emerged to
the science and shipping practice.
The possibilities of creative application of the results of cosmic researches of the Institutes of noetic sciences are
being revealed in the paper. Particular proposals regarding the elaboration of the training of officers for the
Navy and the Merchant fleet are being made.
Keywords: Noetics, multidisciplinary approach, faith and belief, emotions, understanding, attention,
presentiments, prediction, predicting the future, anticipation, parapsychology, predictive anticipatory activity,
Institute of Noetic Sciences (IONS), beliefs, precognition.

“Improbe Neptunum accusat qui iterum naufragium facit!”
“Несправедливо обвинява Нептун този, който за втори
път претърпява корабокрушение!”
Древна латинска мъдрост
ВЪВЕДЕНИЕ
Морската професия от древността е обвеяна с романтиката на морето, преодоляването
на стихията и задружните, синергетичните действия на корабните екипажи (гр. synergia –
съвместно действие на органи или системи, което повишава ефекта от взаимодействието им),
с ума и волята на капитана.
Изключително рискова и трудна е професията на моряците, които са разделени от
семействата си месеци наред, плават в бури и урагани, изпитват върху себе си вълнението на
морето и океана, носят вахта ден и нощ, в празник и делник, срещат се с непланирани
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критически ситуации, застрашаващи живота и здравето на екипажа. Работата на корабния
екипаж не стихва никога както в манастирите, където молитвата не спира ден и нощ.
Аналогията и сравнението не са случайни, защото в екстремни ситуации моряците се
уповават и се молят на своя капитан, за когото от древни времена се знае, че на море е
Първият след Бога. В тази връзка е целесъобразно да припомним две велики мъдрости:
руската пословица „Само който не е бил в морето, само той не се е молил на Бога” и
американската пословица „В бедстващия самолет няма атеисти”.
Известно е колко сложна и отговорна е работата на капитана на кораба, който трябва
да умее не само да управлява кораба, да взема решения и да отдава заповеди за тяхното
изпълнение, но и да помага на личния състав в екстремални ситуации.
Когато корабът попада в епицентъра на бурята, огромни и страшни вълни връхлитат
върху него, застрашават живота на моряците и пътниците на борда, кораба и превозваните
товари. Тогава съдбата на кораба и екипажа зависят в най-голяма степен от майсторството и
мъжеството на капитана на кораба и офицерския състав, от компетентността и
натренираността на екипажа.
Историята на корабоплаването познава немалко случаи, когато опитният капитан
помага на екипажа да преодолее всякакви удари на стихията. Това е възможно когато не се
игнорират природните, социалните и психическите закони, поуките от добрата морска
практика, достиженията на науката и технологиите, когато разумно се прилага натрупваният
векове наред опит в световното корабоплаване.
Докладът е част от авторско многолетно фундаментално теоретико-приложно
изследване върху човешкия фактор в корабоплаването и подготовката на морски командни
кадри, което продължава повече от четвърт век [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
През този период във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” проучванията на автора се съпътстваха
от многолетни лабораторни психофизиолигически изследвания и работа по метода „case
study” или работа на терен, полеви методики, което позволи да се провеждат много
експерименти при плавания на военни и граждански кораби, подводници при носене на
бойна служба, на Учебно-ветроходен кораб „Калиакра” по време на регата „Къти Сарк” в
Северно море, на Учебно-производствен кораб „Никола Вапцаров” ” в Атлантическия океан.
Резултатите от изследванията се докладваха на научни форуми. Това позволи практическо
внедряване на много иновации в обучението и психическата подготовка на курсантите и
студентите от ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” – бъдещите морски офицери, а така също и в
центровете за квалификация и преквалификация на морски командни кадри.
Придобитият опит е отразен от автора в повече от 250 научни труда: статии, доклади,
учебници, студии, монографии и учебни програми, практикуми, тренинги, методики и
учебни видеофилми. Под ръководството на автора във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по тази
проблематика са разработени и защитени 7 дипломни работи на студенти от ОКС
„Магистър” специалност „Корабоводене”. С активното участие на автора във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров” на два пъти се дава акредитация за срок от по 6 години всяка с най-висока оценка
от НАОА за изпълнени критерии за програмна акредитация на обучението в Образователна и
научна степен “Доктор” по научна специалност „Военна психология”, Научна област
„Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление: „Психология“.
Благодарение на акредитацията авторът ръководи повече от 10 докторанта, част от които
вече защитиха дисертациите си в областта на изследваната проблематика, а за 2015 година са
заявени 4 нови докторски теми.
Началото на проучването се свързва с втората редакция на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
(STCW’ 95 Code). Новите изследователски стимули идват от поправките в третата редакция
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на Конвенцията STCW през 2010 г., известна като Манилски поправки (STCW Convention
2010, Manila Amendments), които поставят в центъра на безопасността на корабоплаването
човешкият елемент.
Трагичните произшествия - от най-големия британски лайнер от клас "Олимпик"
„Титаник“ (14/15 април 1912 г.) в Централния Атлантик до ферибота „Естония“ (27/28
септември 1994 г.) в Балтийско море и мега-лайнерът „Коста Конкордия“ (13 януари 2012 г.)
край бреговете на италианския остров Джилио, поставят корабната безопасност в центъра на
вниманието на съвременното морско образование. Фундаментално изискване е обучаемите
да извличат поуки за добрата морска практика и активно да търсят креативни решения на
основата на модерните парадигми на Международната морска организация (IMO) и
Европейската агенция за морска безопасност (EMSA). Важно е да се подчертае, че
Европейският съюз има най-строгите правила за корабна безопасност и сигурност в света,
които са резултат от процес на непрекъснати подобрения и проактивни и превантивни мерки
за повишаване на стандартите за морска безопасност.
МЕТОДОЛОГИЯ
Международната морска организация в своите конвенции и моделни курсове и
Европейската агенция за безопасност в корабоплаването в пакетите от мерки за повишаване
културата на безопасност на водния транспорт Ерика 1, Ерика 2 и Ерика 3 поставят в центъра
на вниманието човешкия фактор и извеждат на преден план психологическите причини за
морските катастрофи и оцеляването на море. Благодарение на този подход, в най-големите
трагични аварии на XXI век на италианския круизен кораб „Коста Конкордия” през 2012 г. и
южнокорейския ферибот "Севол” (Sewol) през 2014 г. се посочват съвършено точно
грешките в оценката на ситуацията и вземането на решения (англ. cognitive biases когнитивни отклонения, когнитивни грешки), недостатъците в лидерската подготовка и
екипната работа, порочен стил на капитаните в работата им с екипажите, незадоволителна
морална и психическа устойчивост на моряците от трите управленски нива
(административно, оперативно и изпълнителско), липса на психическа съвместимост и др.,
които стават видими само чрез използването на психологически методи.
Това налага при подбора на материалите и методите на проучването върху
безопасността на модерното корабоплаване да се прилагат мултидисциплинарен подход и
неординарност, което мотивира и стимулира нагласа и откритост за изследвания на нови
феномени в човешката психика и поведение.
В интерес на безопасността на корабоплаването се проучват силата на мисълта и
интуицията, "виждането от разстояние", предвиждането на случайно възникнали стимули,
предчувствието, предсказващата изпреварваща активност (predictive anticipatory activity,
PAA). Това дава възможност на морските офицери да развиват погледа си отвъд хоризонта,
там където това не се постига с класическите методи на образование и възпитание. Новите
феномени са регистрирани като факти в дейността на моряците, летците и космонавтите, но
не са достатъчно известни на науката и корабоплавателната практика.
Акцентът на проучването е поставен върху когнитивните аспекти на безопасността в
корабоплаването на базата на изследван опит от автора по време на продължилите повече от
10 години плавания на подводници, надводни кораби и ветроходи, което позволява да се
потърсят практически стъпки за внедряване достиженията на ноетиката и интуитивното
познание в морската дейност. Докладът отразява и опита на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в
прилагането на модерни тренингови методи за разриване на мисленето и личността на
курсантите и студентите.
В доклада се разкриват възможностите за творческо приложение в корабоплаването на
резултатите от космическите изследвания на институтите по ноетика и се правят конкретни
предложения за усъвършенстване подготовката на морските командни кадри за
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Военноморските сили и Търговското корабоплаване. В тази посока са и направените
обобщения, изводи, предложения и внедрителски перспективи.
При подготовката на настоящето изследване бяха осъществени много контакти със
специалисти от различни сфери на морската дейност. Радушна и компетентна подкрепа
получих от дългогодишни капитани на кораби и други специалисти от Параходство
“Български морски флот”, ИА “Морска администрация”, Пилотска служба, Варна, ВВМУ
“Н. Й. Вапцаров” и др. сфери на водния транспорт, които лично са почувствали водещата
роля на човешкия фактор в корабоплаването и имат конкретен дял за издигане неговия
принос за безопасността на море и възпитанието на морски кадри. Част от споделеният от
тях опит и изказаните препоръки са включени в настоящето изследване, а другата част ще
бъдат приложени в следващите научни разработки по тази сравнително нова и
предизвикателна тема за корабоплаването.
Изказвам моята сърдечна благодарност и признателност на к.д.п. инж. Богдан
Богданов, к.д.п. инж. Георги Цветков, к.д.п. инж. Георги Петров, к.д.п. инж. Александър
Първанов, к.д.п. инж. Йордан Станков, к.д.п. инж. Йордан Йорданов, к.д.п. инж. Никифор
Герчев, к.д.п. инж. Никола Струнчев, к.д.п. инж. Христо Струнчев, к.д.п. инж. Живко
Мъгдичев, к.д.п. инж. Христо Златев, капитан 1 ранг о.р. к.д.п. инж. Васил Дачев, инж. Иван
Танчев.
РЕЗУЛТАТИ
Системното и старателно изучаване на морските катастрофи, анализа и синтеза на
причините за аварии ни убеждават, че при всичките различия могат да се открият общи
характерни моменти и типични действия. Тяхното отчитане е необходимо като предметен
урок за бъдещето.
Проучването на причините за произшествията с кораби показва, че болшинството от
инцидентите имат когнитивен характер и са предизвикани от ниска квалификация на
корабоводителите и незадоволително ниво на морално-психическа устойчивост, което
поставя нови изисквания към морското образование и възпитание. От практиката е известно,
че дейността, свързана с осигуряване безопасността на корабоплаването и опазване
човешкия живот на море винаги се е отличавала със своя консерватизъм и изоставане от
научните и технологичните достижения. Приемането на прогресивни решения и движение
напред в корабоплаването се съпровожда с преодоляване на големи сили на съпротивление
както от икономически и финансов характер, така и от административно-управленски и
социално-психологически характер.
Парадоксът на проблема с безопасността на корабоплаването и ролята на човешкия
фактор се състои в следното: всички разбират, че безопасността е най-главния фактор в във
водния транспорт, но на практика често безопасността се игнорира и на преден план излизат
други определящи фактори, предимно от икономически и финансов характер или свързани с
незнание, некомпетентност и безотговорност. Резултатът от подценяването на безопасността
рано или късно се свежда до непоправими последствия, някои от които с фатален край!
Грешките в корабоплаването рядко остават безнаказани, защото морето не прощава
грешките на никого! Нарушаването на свещения за моряците принцип “Безопасността преди
всичко!” причинява нещастия на стотици хиляди хора по земята, води до икономически щети
и техногенни катастрофи. Това е така, защото конфликтите на море и в пристанищата
възникват в ситуации, при които безопасността като общочовешко и социално понятие
трябва да преобладава над привидните първостепенни и основополагащи търговски и
икономически изгоди. За огорчение тази очевидна истина се разбира едва след като
нещастието е станало и бедата е засегнала много хора, немалка част от които са невинни.
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Новите реалности на XXI век налагат усвояването на съвременни стандарти,
принципи и норми в управлението на безопасността на корабоплаването, изискват нов
поглед към осигуряване на компетентността и успешната съвместна работа, формират
потребността от задълбочено изучаване на социално-психологическите аспекти на
ръководството на корабните екипажи. От направените изследвания в тези области се
получиха следните резултати:
I. ПРОУЧВАНЕТО ПОЗВОЛИ ДА СЕ РЕШИ ЗАДАЧА С ПЪРВОСТЕПЕННА
ВАЖНОСТ - РАЗКРИВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
И КОГНИТИВНИТЕ АСПЕКТИ НА БЕЗОПАСНОСТТА
НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
Разрешаването на тази задача дава възможност да се отговори на изключително
сложния въпрос: Кои точно от структурните компоненти на човешкия фактор способстват за
възникването на морски аварии и инциденти?
Върху поведението на човека и неговите възможности за изпълнение на задачите на
море влияят следните фактори: [36; 37]:

Фигура № 1: Структура на човешкия елемент

Под “човешки елемент” (фактор) в контекста на безопасността на корабоплаването
се разбира възможността и способността на човека да приема, събира, обработва, анализира
и синтезира информацията и да взема решение в динамично променящи се условия.
Структурата на човешкия фактор в корабоплаването (Hunan Element) се състои от
6 основни компонента, всеки един от които има десетки съставляващи елементи:
1. Фактори, свързани с отделните хора (People Factors):
2. Организацията на кораба (Organization on Board):
3. Условия на труд и живот (Working and Living Conditions):
4. Фактори, свързани с кораба (Ship Factors):
5. Управление на брега (Shore-Side Management):
6. Външно въздействие и околна среда (External Influences and Environment):
II. В ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЛАВАНИЯ ВЪРХУ МОРЯЦИТЕ
ДЕЙСТВА И ДРУГ СЛОЖЕН КОМПЛЕКС ОТ ПСИХИЧЕСКИ ФАКТОРИ:
В моряшката професия съществено влияние върху психиката и поведението на
екипажа оказват:
а) Сензорната изолация, психическата депривация и информационния глад;
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Психическата депривация и сензорният глад снижават работоспособността на
моряците и могат да доведат до влошаване на познавателната дейност на моряците. При посложни условия се наблюдават разстройства на ориентацията във времето и пространството,
изострена реакция на слаби дразнители, повишаване на агресивността и конфликтността
следствие спадане на личностния поведенчески толеранс.
По време на плаването у моряците понякога се развива т.н. интепретационен
синдром.
Той се появява при недостиг на информация както от брега, така и от страна на
корабното ръководство за характера на рейса, съдържанието и предназначението на
превозваните товари и други услуги на море.
Животът на моряка се характеризира с постоянно очакване – влизане в пристанището,
тръгване на плаване, завършване на рейса и пр. В морето минават десетки години от живота
на хората, но те възприемат тези години като очакване на живота на брега.
На кораба възникват илюзии за бреговия живот, които като правило не съответстват
на реалността.
Това обстоятелство често води до възникване на неуредици и конфликти, личностни
разстройства. През 90-те години на XX век тези страни от корабния живот бяха изследвани
от екип под ръководството на професор д.пс.н. Георги Йолов и доц. д-р Иван Урумов на
тема: “Личността на моряка и моряшкото семейство”.
б) Личностното пресищане в екипажа като затворена социална общност [11, 14; 19].
Продължителното съжителство на хората в затворена социална общност каквато е
корабният екипаж води до личностно пресищане. То от своя страна предизвиква повишена
агресивност, конфликтност и непоносимост, а всичко това влошава качеството на корабната
дейност и е опасно за корабоплаването.
в) Когнитивният дисонанс в офицерския състав от управленското и оперативното
ниво при вземане на отговорни решения [14; 19].
Когнитивният дисонанс е изследван от американския психолог Леон Фестингър.
Капитанът на кораба и останалият офицерски състав от управленското и оперативното ниво
ежедневно изпитват когнитивен дисонанс при вземане на управленски решения, особено в
екстремални ситуации.
г) Монотонността на корабния живот и еднообразието на трудовите процеси [28; 30].
Една от особеностите на морската дейност е наличието на монотонни (еднообразни)
дейности, режими и ситуации. Интензивното работно натоварване предизвиква повишаване
на психофизиологическото напрежение и усилва субективната оценка за монотонността.
Монотонната дейност, съчетана със сензорната изолация и психическата депривация,
на фона на дефицита от значима за моряците информация води до нарастване на стреса,
тревожите очаквания, влошаване качеството на дейността и увеличаване на грешките, което
от своя страна застрашава безопасността на корабоплаването.
е) Денонощният режим на работа на моряците по време на плаване – води до
нарушения на “биологическия часовник” и биоритъма на човека, което предизвиква
нарушения на съня и други психо-соматични разстройства.
ж) Хиподинамията и хипокинезията;
Обездвижването е голям бич за моряците и астронавтите, но докато космическата
психология космическата медицина предлагат ефективни решени, то корабната медицина и
морската психология са в дълг на моряците от всички страни по света.
з) Микроклимата и обитаемостта на корабните помещения, кумулативно въздействие
на вибрациите, вълнението на морето, шума, лъченията на кораба;
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Изпаренията на горива и масла, шумът, вибрациите, постоянното изкуствено
осветление, йонизиращите лъчения, електромагнитното излъчване се явяват основни
“замърсители” на корабната среда и оказват съществено негативно влияние върху тяхната
работоспособност.
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ:
Многолетният опит в мореплаването свидетелства за това, че най-важното условие за
безопасната и ефективна експлоатация на кораба се явява професионалната подготовка на
членовете на екипажа и най-вече на корабните офицери. Съвременният морски офицер като
лидер трябва да притежава комплекс от компетенции и способности, които са дефинирани от
Международната морска организация, сред които особено важни са следните умения (Торский):
• Да приемат обосновани и ефективни решения във всяка ситуация на кораба,
свързана с повишена отговорност, дефицит от време или тяхното едновременно
въздействие.
• Самостоятелно да задълбочават и развиват своите знания в сложните условия на на
работа на море.
• Да използват ефективно на практика знанията и навиците си, получени по време на
обучението си в морските университети и академии и центровете за повишаване на
квалификацията.
• Да анализират и синтезират своя опит и опита на своите предшественици в
областта на управлението на кораба и екипажа, да правят верни изводи, да отдават
правилни заповеди и създават организация за тяхното изпълнение.
Формирането на този комплекс от компетенции и способности представлява
продължителен процес, който започва в морските университети и продължава през цялата
плавателна кариера на морските офицери, чието израстване в управленската йерархия е в
хармония с Програмата за „Учене през целия живот“, създадена от Европейския
парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година (Решение No.1720/2006/EC). Началото
на тази програма за корабните офицери беше поставено във втората редакция на
Конвенцията STCW през 1995 година. Манилските поправки на Конвенцията STCW от
2010 г. усъвършенстват процесите на подготовка и квалификация на морските командни
кадри за десетки години напред.
I. КОГНИТИВНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ГРЕШКИ (COGNITIVE BIASES)
В ОЦЕНКАТА НА СИТУАЦИЯТА И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ
В КОРАБОПЛАВАНЕТО:
Изследванията на когнитивните аспекти на безопасността на корабоплаването
способстваха за разкриване на грешките в оценката на ситуацията и вземането на
решения (англ. cognitive biases - когнитивни отклонения, когнитивни грешки).
Лауреатът на Нобелова награда Даниъл Канеман в своята нова книга „Мисленето”
нарича системните грешки деформации и разкрива характерните модели в грешките, които
правят хората.
Направеното проучване позволява от една страна да се повишават способностите на
моряците да идентифицират и разбират грешките в оценките и изборите (техни собствени
или на други членове на екипажа), а от друга страна разширява възможностите на
офицерския състав да дефинира и диагностира грешките.
В специализираната морска и психологическа литература човешките грешки в
корабоплаването се систематизират в 10 основни групи [26, 33, 34, 35, 41]:
1. група грешки: Решения, основани на неадекватна информация за вземане на
решения. Биват два типа:
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- корабоводителят не използва наличното и достъпно оборудване за събиране
на критическа информация (примерно не се използва РЛС, ехолот и пр.);
• - информацията е била недостъпна (примерно опорите на моста над канала не
са маркирани или пък буевете не са на полагащото им се място);
2. група грешки: Лоши решения, несъвместими с благоразумното корабоводене.
Това са т.н. фактори за рисково управление на кораба (примерно извънредно
висока скорост, несъобразена скорост, преминаване прекалено близко край
опасността, игнориране на потенциалния риск и пр.).
3. група грешки: Неадекватни общо-технически знания. По тази причина възникват
до 35 % от морските аварии. Тази група грешки се дължат на липсата на знания за
надлежното използване на съвременните технологии.
4. група грешки: Неадекватни знания за устройството, операциите, оборудването
или управлението на своя кораб. Подобни опасности възникват вследствие на
отсъствие на знания у лоцмана и екипажа за спецификата на кораба. До 78 % от
авариите могат да възникнат от този тип грешки.
5. група грешки: Лоши стандарти, правила, политика или практика. Възникват при
нарушаване на правилата или отсъствие на точни писмени експлоатационни
процедури на борда на кораба, упражняване на натиск върху капитана на кораба от
страна на корабособственика за изпълнение на графика на рейса или друга груба
намеса в дейността на капитана от страна на компаниите, липса на последователни
правила за движение и безопасност и др.
6. група грешки: Неадекватна комуникация или координация. Около 70% от
главните аварии – сблъсквания, се случват при неадекватна комуникация или
координация между лоцмана и екипажа (екипажите).
7. ма група грешки: Невнимателност, умора, претоварване. Тези грешки се отнасят
до психофизиологическото състояние на корабните оператори и имат комплексен
характер. Например продължителното натоварване в дейността на капитана и
останалите членове на екипажа води до умора, а умората предизвиква
невнимателност, която причинява непосредствено аварията. Като правило близо
1/3 от авариите се случват рано сутринта между 3 и 7 часа, когато умората на
вахтените е най-висока.
8. група грешки: Лоша ергономика (не се отчитат човешките фактори при
проектиране на нови кораби). Примери: лошото проектиране повлиява на
корабната автоматика, което води до сблъскване вследствие на невярна
интерпретация на дисплея на радара; петната от нефт се причиняват от лошо
проектирани устройства за контрол на препълването на танковете. Към тази група
грешки се отнася и липсата на стандартизация на оборудването, което се изготвя
от различни производители.
9. група грешки: Лошо техническо обслужване. Поради грешки от тази група найчесто се причиняват пожари и, взривове на кораба.
10. група грешки: Опасна природна и корабна среда. Морската среда не прощава
грешки. Теченията, ветровете, валежите и мъглите влошават работните условия.
Когато при планирането на плаването и операциите на кораба тези фактори не се
отчитат точно, това води до аварии.
Добрите морски специалисти познават не само характеристиките на човешките
грешки, но и възможните причини за човешки грешки на море. На този етап от развитието на
морската наука и практика са изучени седем групи възможни причини за човешки грешки
в корабоплаването, всяка една от които съдържа множество структурни елементи [26, 33, 34,
35, 41]:
1. група възможни причини: Лоша организация на управлението:
•
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2. група възможни причини: Факторът умора.
3. група възможни причини: Недостатъчна подготовка на екипажа.
4. група възможни причини: Недостатъчно количество на членовете на корабния
екипаж.
5. група възможни причини: Многонационален екипаж.
6. група възможни причини: Лошо познаване на езика за общуване в
корабоплаването.
7. група възможни причини: Индивидуални фактори.
• - Емоционалното състояние на членовете на екипажа;
• - Социално-психическият климат в екипажа;
• - Тревога, страх, стрес, паника;
• - Алкохолно или наркотично опиянение;
• - Влошени морални качества на екипажа;
Изследването дава възможност да се направи следния ИЗВОД:
Когнитивните отклонения и грешки (cognitive biases) в оценката на ситуацията и
вземането на решения в корабоплаването в най-голяма степен са основани на знанията и се
проявяват най-често в непознати ситуации, при които нивото на когнитивния дисонанс е
най-голямо и може да породи дезорганизация. В непознатите ситуации решенията и
действията се планират от ход, като се използва наличния запас от знания.
Голяма роля в тези ситуации играят такива фактори като: интуицията, когнитивния
дисонанс, латералното мислене, ноетиката и др., поради което в тази сфера се извърши
значителна изследователска, експериментална и внедрителска дейност, която се описва в
следващата част на доклада.
II. ИНТУИТИВНОТО ПОЗНАНИЕ И НОЕТИКАТА В МОРСКАТА ДЕЙНОСТ
1) Висшето морско образование трябва да развива интуицията, творческото,
образното и латералното мислене на морските офицери от трите управленски нива
Непосредствените мотиви за работа над такава нова сложна тематика и
разработването на този параграф от изследването са породени от многократните разговори с
офицери от Военноморските сили и Търговското корабоплаване, които от дълго време насам
изказват потребността от теоретико-приложно знание за интуицията и нейното приложение в
морската дейност.
След трагичните аварии с корабите “Хера”, “Елена”, „Ерика” „Престиж”, „Илинден”,
„Болгария”, „Коста Конкордия”, „Естония“, "Севол” и др. постъпиха конкретни предложения
за разработването на тази проблематика и включването й в учебните програми на ВВМУ “Н.
Й. Вапцаров”. Благоприятни методически предпоставки за това се създадоха с редица
разработки в тази област [2; 8, 10, 16; 14, 11, 21; 22; 23], които дават възможност за
практически решения.
Многообразието на факторите, влияещи върху безопасността на корабоплаването
изисква аналитичен, системен и творчески подход. Към навигационната безопасност не
трябва да се подхожда със застинали мерки и фиксирани положения на задължителните
правила, кодекси, заповеди, инструкции и други ръководни документи. Дейността на
корабоводителите изисква умения да се чувства изменението на обстановката по най-малки
признаци. Корабоплаването често поднася неочаквани изненади и непредвидими рискове,
защото се движи не само корабът като сложна техническа система, но и екипажът като
социално-психическа система на борда и цялата динамична среда зад борда.
Интуицията е сложна съвкупност от знание, опит и житейска мъдрост. Капитанът на
кораба знае, че само с технически средства проблемите в корабоплаването не се решават.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

63

Капитанът обединява екипажа и в резултат на тази обединителна сила екипажът е в
състояние да действа като едно цяло. Капитанът мисли и решава за целия екипаж, а
екипажът на кораба трябва да изпълнява замисъла на капитана. Капитанът трябва да знае как
да отдава заповедите, а екипажът трябва да ги разбира и ясно да ги изпълнява. Капитанът и
екипажът се намират в хармония, те се явяват едно цяло и това им позволява да изпълняват
поставените цели.
Капитан на кораб може да бъде само човек притежаващ храброст, сила на
убежденията, опит и интуиция. На настоящия етап обаче знанията за ролята на интуицията в
корабоплаването са твърде недостатъчни, поради което е оскъден наличният опит у нас и в
чужбина за развиване на интуитивните способности на морските офицери от
Военноморските сили и Търговското корабоплаване. Всяко морско образователно
учреждение и корабоплавателна компания търсят свои подходи за формиране на интуитивни
способности у командния състав, разработват и прилагат собствено “ноу-хау” в тази сфера.
Известно е, че интуицията е непосредствено и без участието на мисленето разбиране
на действителността. Карл Густав Юнг определя интуицията като основна функция на
душата, благодарение на която внезапно в окончателна форма ни се предоставя съдържание,
без да ни е известно как се е конституирало.
Концепциите за интуицията са толкова различни, че понякога в тях общото е само
наличието на категорията “интуиция”. Тъкмо защото интуицията си остава все още една от
големите загадки, интересът към нея в наше време нараства и имаме основание да очакваме,
че през XXI век човечеството ще получи повече информация за нейния произход, източници
и начини за развитие и трениране.
Според религията интуицията е “Божа благодат”, “Божи дар”, “озарение”
“просветление”, “свещено откровение”.

Според съвременната биология и генетика интуицията се крие в информацията, съдържаща се
дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК).

Опирайки се на съвременното знание за асиметрията на мозъка, психолозите и
неврофизиолозите търсят интуицията в лабиринтите на дясната хемисфера. За модерната
физика загадките на интуицията ще се разкрият с изучаването на информацията за
квантовите вълни и торсионните свойства на вакуума. Опирайки се на учението на Едуард
Ле Руа, Пиер Теяр де Шарден и Владимир Вернадски за ноосферата, космолозите търсят
такъв източник на информация, който се крие в “Световна ноосферна библиотека” и правят
първите стъпки за разработване на проблема за ноосферната безопасност.
Интуицията по своите възможности е несравнимо по-богата от всички останали,
ординарни и познати форми на познание. Интуицията е начин за общуване на душата и
сърцето със съзнанието, тя излиза далече зад пределите на логиката и здравия смисъл.
Човешката интуиция използва не само визуални образи, но и символи, метафори,
архетипове, тя използва неординарни начини и форми.
Благодарение на интуицията човек моментално си представя цялата картина на
реалността, а това е изключително необходимо за капитана на мостика, за командира на
бойното поле. С помощта на интуицията си човек предчувства или дори ясно вижда как понататък ще се развиват събитията, към какво водят събитията или драматичната ситуация.
По думите на американския психотерапевт Ерик Берн “интуицията подразбира това, за което
ние знаем нещо, без да разбираме, как сме узнали за това.”.
В екстремална обстановка чрез интуицията човек внезапно схваща същността на
проблемната ситуация и вижда нейният изход. Така новата идея внезапно осенява човека и
той намира решение на задачата, над която дълго преди това е мислил или пък взема
внезапно решение в условията на екстрем. Като процес това прилича на класическото
възклицание на Архимед «Еврика!», което представлява ярка илюстрация на инсайта.
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Източникът на интуицията все още не е добре изследван, но се предполага че той лежи
в безсъзнателната част на психиката, по-скоро на наложеното взаимодействие на
безсъзнателното със съзнанието. Интуицията се появява с предчувствия, архетипове,
символи, метафори, тропи. Нерядко интуицията се появява в състояние на сън, полусънно
състояние, фантазия, екстремално нервно-психическо напрежение, върхови и гранични
състояния на човека.
Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” съществува значителен опит по използването на
интерактивни и креативни методи на подготовка и прилагането на съвременни
педагогически технологии.
Ето и някои примерни методи и техники за развиване на интуицията, които считаме,
че могат да намерят приложение при обучението на курсантите, студентите и офицерите не
само по психология и педагогика, но и по други учебни дисциплини:
• Метод за латералното мислене, открит и апробиран от професор д-р Едуард де
Боно. Този метод за пръв път е експериментиран сред офицерите от Пентагона
лично от Едуард де Боно. През 2002 година под наше ръководство методът на Боно
беше апробиран и адаптиран с участието на курсанти от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и
НВУ “Васил Левски” на Национален семинар по лидерска подготовка, организиран
от Генералния щаб на Българската армия и Министерството на отбраната;
• Позитивен метод на професор д.м.н. Носрат Песешкиан. В Република България за
пръв път методът е представен през 1992 г. във Военномедицинска академия,
София. Също от 1992 година позитивният метод на професор Песешкиан успешно
се прилага във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и другите структурни звена във военнообразователната ни система.
• Използване на тренингови форми на подготовка: мотивационен тренинг, тренинг
за развиване на интуицията, тренинг за лични постижения, тренинги по формиране
и развиване на навици за решаване на проблеми и др.
2) Ноетиката в морската дейност – едно ново предизвикателство в
корабоплаването и подготовката на морски командни кадри
2.1. Основни предпоставки и мотиви за търсене възможностите на ноетиката в
съвременното морско образование:
Първо: Качествено новите изисквания към морските офицери и културата на
безопасност на корабоплаването, педагогическият и научният потенциал на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров” и натрупаният опит в подготовката на командни кадри за Военноморските сили и
Търговското корабоплаване и развиване на личностните качества на обучаемите, тяхната
интуиция, креативност, нагледно-образното и латералното мислене мотивират
изследователския интерес на академичния състав за внедряване на нови интерактивни
методи на обучение. В тази област има тенденция за възходящо развитие на педагогиката и
психологията на висшето морско образование:
• Повече от 20 години се прилагат методите на професор Едуард де Боно за
латералното мислене и позитивната психология на професор Носрат Песешкиан.
• Опитът в тези две фундаментални направления е систематизиран в издадения през
2012 година Психологически практикум „Психологически тренинг във водния
транспорт” [18]. Този практикум все още е единственият в морските университети
в света и свидетелства за новаторския подход на Морско училище в неговата 134
годишна история като първото техническо учебно заведение в България.
• През 2013 година на научен форум във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в специално
подготвен за целта пленарен доклад пред академичния състав бяха разгледани
възможностите за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на
комуникативните умения и управленската култура на морските командни кадри
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като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век като една от
иновациите в морското образование на бъдещето [13].
Второ: Времето на внедряване на интерактивните методи в морското образование в
България през последните 25 години съвпадна с уникални фундаментални изследвания на
човешкия мозък и познание. При работата над настоящето изследване нашият
изследователски интерес беше привлечен от десетки съвременни трудове за когнитивната
дейност, интуицията и ноетиката, сред които се открояват:
• Даниъл Канеман – Мисленето [5];
• Хари Лорейн - Силата на ума [7];
• Джон Кехоу - Подсъзнанието може всичко. Техники за овладяване поразителната
сила на мисълта [6];
• Александър Аватаров – Ноетика [1];
• Джейн Мари Стайн – Язык интелекта [20];
• Константин Викторович Судаков и Александр Леонидович Рылов - Тайны
мышления (Генетические корни поведения) [24];
• Дана Зохар, Йън Маршал - Духовна интелигентност. Търсенето на смисъл като
висша форма на интелигентност [4];
• Даниел Голман - Емоционална интелигентност [3];
• Лауро Тревизан - Безграничната сила на ума. Да мислиш означава да можеш. Как
функционира нашият разум [27];
• Кен Уилбър - Спектър на съзнанието [28];
• Наполеон Хил - Мисленето – ключ към богатството [29];
• Хеерт Хофстеде - Софтуер на ума [30];
• Denise Cummins - Good Tninking. Seven Powerful Ideas That Influence The Way We
Think [31];
• Hermann Haken - Principles of Brain Functioning. A Synergetic Approach to Brain
Activity, Behavior and Cognition [32];
Проучването показа, че изводите и внедрителските препоръки на тези трудове не се
познават и не се използват в морското образование у нас, а също и в други морски
университети по света, с учебните програми на които сме запознати.
Трето: Повече от четири десетилетия изминаха откакто американският астронавт
Едгард Митчел (Edgar Mitchell), участник в експедицията на Луната по програмата на НАСА
"Аполо 14" през 1971 година, създаде в Сан Франциско първия в света Институт по ноетика
(Institute of Noetic Sciences - IONS):
• http://www.noetic.org/.
• http://www.noetic.org/about/contact/
• http://www.noetic.org/research/transformation_model/
• http://media.noetic.org/uploads/files/IONS_ConsciousnessTransformationModel.pdf

Едгар Мичъл. Снимка: НАСА
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Чрез Трансформационния модел на съзнанието, разработен от Института по ноетика
по идея на Едгар Мичъл, се изследват свръхсложни психични явления в човешката психика
като: интуиция, ясновидство, "виждане от разстояние", силата на мисълта и молитвата,
душата и извънтелесните преживявания, извънсетивния опит на човека и мн.др.

Фигура № 2: Трансформационен модел на съзнанието

Примерът на Института по ноетика беше твърде позитивен и се последва от много
държави, в които също функционират институти по ноетика.
Корабоплаването и морското образование у нас и в света останаха настрана от
иновативните идеи на Едгард Митчел и неговия Институт по ноетика (IONS), въпреки
растящата нужда от иновации в мисленето и съзнанието на морските командни кадри и
корабните екипажи.
2.2. Перспективите на ноетиката в морската дейност и морското образование:
Ноетиката (гр. noēsis, noētikos; гр. “nous” – мислене, съзнание; англ. noetic - вътрешно,
интуитивно познание, интелектуален, духовен, отвлечен, абстрактен, логичен, разбираем) е
наука за силата на мисълта и за колективното мислене, за интуицията и предварителното
усещане, наречено предчувствие, предсказване, предричане, теория на познанието с помощта
на мисълта и разума, за субективността и обективно наследяваните знания; разширено
знание за природата и възможностите на ума и на съзнанието, виждане от разстояние,
екстрасензорни способности (ясновидство); учение за взаимодействията между съзнание и
материя - съзнанието владее материята, за усещането за вселената като нещо интелигентно,
любящо, хармонично.
Това усещане се съдържа в посланието на Едгард Митчел при полета до Луната и по
неговите признания го превръща от прагматичен пилот-изпитател, инженер в учен,
мотивиран да създаде Института за ноетика, който да разработи съвременните направления
за практическото приложение на тази нова наука, която засега като че ли добре се използва
от НАСА и Пентагона.
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Една от целите на настоящето изследване е да вдъхне смелост и кураж у
изследователите, които да се мотивират да направят първите стъпки за приложение на
ноетиката в системата на водния транспорт и морското образование.
ВНЕДРИТЕЛСКИ ПЕРСПЕКТИВИ:
Като първа стъпка в това направление предлагаме на основата на опита в
приложението в морското образование на метода на професор Едуард де Боно за латералното
мислене и на позитивната психология на професор Носрат Песешкиан да включим в
обучението на морските кадри разработената от професор Даниъл Канеман, лауреат на
Нобелова награда, парадигма за двете системи, които ръководят начина, по който мислим:
• - Система 1, която е бърза, интуитивна и емоционална;
• - Система 2, която е бавна, съзнателна и логична.
Професор Даниел Канеман от Университета в Принстън и Центъра за когнитивни
науки в Харвардския университет, през 2002 г. получи Нобелова награда по икономика за
използването на психологически изследвания и лабораторни експерименти в икономическия
анализ, за неговия принос в областта на бихейвиористичната икономика и психологията,
което му позволи да създаде нова научна теория - Теория на перспективите.
Професор Даниел Канеман е автор на уникалната книга „Мисленето” – съизмерима с
психоанализата на Зигмунд Фройд, затова я използваме в психологическите ни тренинги. От
книгите на професор Даниел Канеман учим студентите и курсантите на интегриран подход и
адекватна човешката преценка в процеса на взимане на решения в условия на несигурност.
Професор Даниел Канеман разви поведенческата икономика, основаваща се на
поведенческата психология и на модерна мисловна система.
Втората стъпка е свързана с учебните програми. В програмите по психология и
лидерство да се включат теми по ноетика.
Третата стъпка касае психологическите тренинги, които следва да съдържат теми по
ноетика.
Четвъртата стъпка се отнася до изследователската работа на академичния състав и
разширяване полето на ноетиката върху други учебни дисциплини в морските университети.
Петата стъпка включва перспективата ноетиката да се включи в програмите на
центровете за квалификация и преквалификация на морски командни кадри и курсовете с
моряците, които се провеждат по силата на конвенциите на Международната морска
организация.
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ПОСТКЛАСИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
НА СВОЙСТВАТА НА ЕРГАТИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА
Доц. д-р Нели Любенова Колева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
POSTCLASSIC INTERPRETATION OF THE ERGATIC
INSTRUMENTS CHARACTERISTICS
Assoc. Prof. d-r Neli Lyubenova Koleva
University “Prof. d-r Assen Zlatarov”
Резюме: В статията, на основание на теоретичен анализ на конструктивистките представи, са изведени
някои свойства на имерсивната обучаваща среда, които са от значение при проектирането на
обучаващите системи.
Обръща се внимание на разликата между мотивационната и емоционално-волева сфера на
професионалиста и обучавания. Професионалистът е ориентиран към достигане на стабилен, повтарящ
се резултат в професионалната дейност, а обучаемия – да отговаря на определени формални изисквания
на педагога. Професионалната среда възниква и съществува като социална, самоорганизираща се
система, притежаваща свойствата за самопроизводство на елементите, от които се състои. Това означава,
че тя оказва формиращо действие върху участниците в нея и възпроизвежда професионалисти с
необходимите свойства.
Ключови думи: имерсивна среда; самоорганизираща се система.
Resume: This article represents a theoretical base of one of the main post-cognitive approaches namely incarnate
knowledge aiming to analyze its role for the training of the subject in its cognitive development.
Attention is put to the difference between the motivational and emotional-willing areas of the specialist and the
learner. The specialist is oriented towards achievement of a stable, regular result and the learner – to respond to
definite formal requirements of the pedagogue. The professional environment appears and exists as a social selforganizing system possessing characteristics for self-producing of it and the elements of which it is built up. This
means that the professional environment has a forming influence on the participants in it. It reproduces
specialists with the necessary characteristics.
Key words: immersive environment; self-organizing system

1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СВОЙСТВАТА НА ЕРГАТИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ©
Всяка физическа или виртуална среда в нейното единство, с включения в нея, потопен
субект, (т.нар. имерсивна среда), води по появата на психологическо образование –
имерсивна обучаваща среда, която притежава обучаващ ефект, чиято изразеност зависи от
редица нейни свойства.
На основание на теоретичния анализ на конструктивистките представи, ще изведем
някои свойства на имерсивната обучаваща среда, които са от значение при проектирането на
обучаващите системи:
 Изобилие;
 Достъпност на когнитивния опит
(конструируемост);
 Пластичност;





Автономност на съществуването;
Векторност;
Мотивогенност;
Присъствие;

 Наблюдаемост;
 Наситеност;
 Извънсубективна пространствена
локализация;
 Синхронизируемост;
 Цялост;
 Имерсивност;
 Интерактивност.
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Посочените свойства отразяват особеностите на функциониране на обучаващата среда
като самоорганизираща се система. При това в средата протича преобразуване на едната
система в друга или се осъществява съвместна дейност на две и повече системи, като поне
едната от тях е аутопоетическа.
1. Изобилието, като свойство на обучаващата среда, осигурява множествеността на
взаимоотношенията с нея, в резултат на което е поддържането на аутопоетическия
цикъл и построяването на ефективна картина на действителността. Обкръжаващата
физическа среда по принцип е многозначна и многовариантна по отношение на
своята предметност, своята закономерност и смисъл, породени от действащия
мозък. Това е хранителна среда за построяване на учебния опит. Именно нейната
многозначност и достъпност за опита на субекта дава възможност за осигуряване
на феномена на обучението. Изобилието отразява потенциала на външния и
вътрешен компонент на обучаващата среда.
2. Наситеността на обучаващата среда се проявява в наличието на множество
обучаващи ресурси в нея, свързани с включване на психофизиолигическата
структура на учащия в изкуствения или естествен свят на учебната дейност.
Наситената среда включва механизмите за различаване, осигурява
многовариантност на отношенията, което дава възможност за осигуряване на
широк спектър от дидактическо влияние върху ученика.
3. Наблюдаемостта на средата се проявява в процеса на конструиране на
действителността. Това, което не е наблюдаемо, не се появява в средата, макар и да
присъства във физическата реалност. В ролята на наблюдател може да бъде както
субекта, така и другите субекти, притежаващи аналогични механизми, породени от
действителността. При това наблюдаваното от човека винаги се пречупва през
призмата на неговия индивидуален опит и притежава лична окраска.
Наблюдаемостта на средата образува основата за предаване на наблюдаема
компонента на учебния опит.
4. Достъпността на средата за когнитивния опит на субекта отразява принципната ú
конструируемост и като следствие от това, предизвиква в субективния свят на
субекта представа под формата на действителност. Недостъпните за когнитивния
опит (неконструируеми) елементи от реалността на субекта не се възприемат под
форма на действителност. Достъпността на обучаващата среда предполага, в
определена степен, готовност на субекта за включване в средата. Достъпната среда
не винаги предизвиква феномена наблюдаемост, тъй като последния е свързан с
механизма на съзнанието, а достъпността предполага в това число и ненаблюдаеми
контакти на човека със средата.
5. Пластичността на обучаващата среда е свойство на структурата на средата, което
ú позволява леко приемане и осигуряване на стабилността на формите, породени
от многообразието на методическото съдържание, осигуряващо реализирането на
обучаващите процедури.
6. Извънсубектната динамична пространствена локализация се проявява в
конструктите, които отделят принадлежащите към средата свойства от свойствата
на субекта. В конструктите на мозъка пространствено средата е извън субекта.
Нейният динамичен характер се проявява в това, че субектът не генерира среда в
целия ú пространствено-времеви континиум. За него средата се поражда локално,
във вид на фокусиране на вниманието с дифузни граници, които непрекъснато и
непрестанно се промянят, в зависимост от текущото състояние на биолигичната
система на организма и актуалното психологическо съдържание. Заедно с това,
субектът усеща константността на средата, своята отделеност от нея.
Извънсубектната пространствена локализация съвсем не означава отделяне на
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системата на организма от обкръжаващата среда. Тя определя свойствата на
наблюдателя и се проявява в неговата субективна сфера.
7. Автономността на съществуване на средата се проявява в наличието на нейна
собствена история, която не е свързана пряко с опита на субекта, който се появява
и проявява само в процеса на взаимодействие със средата. Може да се говори за
едовременното съществуване на историята на средата в субекта, която е достъпна
само за субекта, а историята на средата извън субекта е достъпна само за външния
наблюдател (в такава степен, в каквато тя се поражда в техните субективни
светове, в това число и под формата на култура). Това са различни истории.
8. Синхронизируемостта на средата определя наличието на индивидуални
темпорални (времеви) качества, които са присъщи на всички елементи на средата и
са свързани с процесите на модификация на опита на обучавания. Тя се проявява в
кохерентност на възникващия обучаващ ефект. Само синхронизацията на
външното и вътрешното, наблюдаемото и съществуващото, ни позволява да
говорим за средата като за структуриращ феномен. Синхронизацията на процесите,
протичащи във физическата и психологическата реалност осигуряват
наблюдаемите предметни и динамични качества на средата. Предметът, като
елемент на организация на средата, съществува във възприятията на субекта под
формата на образ, само в определено време. Той притежава свойството
константност, устойчивост само в някакъв интервал от продължителност. Когато
говорим за предметите и обектите, разбираме, че това са динамични устойчивости
и времето на техния живот превишава наблюдаваните в нашето субективно време
девиации на техните свйства. Така например, ако времето на живот на предметните
устойчивости на обкръжаващия свят значително превишава срока на живот на
човека, ние ще говорим за тяхната вечност, ако техните промени не са много
забележими. Когато става дума за устойчивост, която продължава в къси
интервали от наблюдавано в субекта време, те могат да се разглеждат като
динамични процеси, свързани с изменение на средата. Важен е мащабът.
Разбираемо е, че процесите, чиято скорост превишават възможностите на нашите
възприятия, са ненаблюдаеми процеси и ние можем да говорим само за техните
следи.
9. Синхронизируемостта, като свойство, отразява темпоралните свойства на средата.
При това е необходимо да се различат два процеса – обективното време,
разглеждано във физиката и свързано с общите свойства на материята като
обективна реалност, и субективното време – като свойство, възникващо в
конструираната от човека действителност. Независимо от терминологичната
общност на тези понятия, това са различни видове време. Феноменологията на
вътрешното време е подробно разгледана в трудовете на Е. Huesserl [7] и неговите
последователи, а невро-феноменологичният аспект на проблема на субективното
време е представен в изследванията на Francisco Javier. Подробен психологически
анализ на проблема за субективното представяне на времето не влиза в задачите на
настоящето изследване и затова ще отбележим само важните за по-нататъшното
изложение моменти:
10. Векторността на обучаващата среда определя интегралното качество на средата
да предизвиква насочващ, обучаващ ефект в определен спектър от задачи [1].
Векторността е свързана с избирателния, селективен характер на психиката и се
изразява в появата на очаквани форми на поведение на обучаемите в процеса на
тяхната жизнена дейност в средата. Нека отбележим, че вектроността на
обучаващата среда се проявява по отношение на всеки обучаван, който е включен
в тази среда. Макар че обучаващият ефект може да бъде еднакъв по степен на
изразеност, той притежава определено качествено своеобразие. Векторността на
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средата отразява нейното целево предназначение и в значителна степен е свързана
с еднородността на свойствата на контингента кандидати, сред които се подбират
претендентите за една или друга процесия. Например, обучаващата среда на
автошкола притежава като вектор на обучение формиране на навици по
управление на автомобил. Обучаващата среда във физико-математическа гимназия
формира основите на физическия и математически анализ и така нататък.
Векторността на средата се проявява само в случай на еднородност на обучаваната
извадка, която трябва да бъде съставена от лица, близки по образование, културна
и езикова среда, възраст, пол и т.н. Трябва да се прави разлика между възможните
несъвпадения на векторите на обучаващата среда в нейния вътрешен и външен
план. Можем да говорим за нормативно зададени и субективно разбрани външни и
вътрешни вектори на обучаващата среда.
11. Целенасочеността на обучаващата среда характеризира единството и
взаимосвързаността й с многокачественото съдържание на социалната и физическа
природа със свойствата на субекта. Тя се проявява в константността
(постоянството) на възприятията на човека, конструиращ и конституиращ средата
като свят на учебната дейност.
12. Мотивогенност на обучаващата среда – това свойство характеризира
възможностите и механизмите за влияние на мотивационната сфера върху субекта,
моделирайки неговата активност, заставяйки го да приема правилата за поведение
в средата, като го принуждава и поощрява, поглъща и потапя в дейността. Това
свойство отразява формата на диктата на обучаващата среда. Тя се осигурява
основно от съдържанието на средата, сюжетната линия и поведението на
обучаемия в определена роля. Мотивогенността е свойство, отразяващо
функционирането на системата „човек – среда - опит”, което в значителна степен е
породено от спецификата на личния опит на обучавания, новостите в изучавания
материал и неговата необичайност, от емоционална оценка на обучавания и от
значимостта за субекта.
13. Имерсивността е важно свойство за обучаващата среда, което отразява нейната
възможност за въвличане на субекта на обучение в система на отношения, която
система се определя от съдържанието на средата. Имерсивността може да се
определи като свойства на технологичната част на средата, осигуряващи
психологическото състояние на човека, в което неговото „Аз” възприема себе си
като включено, взаимодействащо с някаква среда, която му осигурява непрекъснат
поток от стимули и опит.
14. Това е диалогов опит. Обучаемият на свой ред също може да се включи в средата,
като използва за потапянето вътрешните механизми. Обучението може да се
разглежда като потапяне в диалоговия опит, който е резултат на изкуствената или
ествствена обучаваща среда. Умението да се учи е умението на обучаемия да се
потопи в средата и да действа в нея, обграждайки се от отличащите го и пречещи
влияния. Имерсивността на обучаващата среда е свързана с дълбочинна и
широчинна представа на учебното съдържание. Дълбочината зависи от
количеството данни, закодирани и предавани в отделен канал на връзката, която е
формулирана в средата, а „широчината на информацията” определя броя на
сензорните измерения, представени едновременно. Широчината на информацията
се достига чрез полимодални форми на представяне на обучаващата информация.
15. Висока степен на имерсивност може да бъде достигната по различни начини, като:
използване на системите за виртуална реалност, потапяне в света на литературно
произведение, преподаване на материала от пегагога. Трябва внимателно
отношение към имерсивните среди, тъй като високата степен на имерсивност няма
пряка връзка с обучаващите свойства на средата, които могат да бъдат
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посредствени дори при високо качество на сензорния материал, който се подава
към сетивните органи на обучаемия.
16. В резултат на потапянето в средата, у субекта се появява чувството за присъствие.
17. Присъствието изразява чувството на човека за прибиваване в определена среда, в
това число и отличаваща се от средата на непосредствения чувствен опит.
Разликата между имерсивност и присъствие се заключава в това, че първото
понятие е повече свързано с външните, физически характеристики на средата, а
второто понятие определя вътрешните, субективни компоненти на опита. Опитът
от присъствие може да бъде създаден не само във физически среди, но и например,
в процеса на четене на литературни произведения. При това, авторът на
произведението трябва да се е погрижил за изграждането на имерсивността на
средата, в която се развива сюжета на литературната творба. Книгите,
понастоящем, са ефективно средство за създаване на изкуствени светове,
позволяващи на читателите да преживяват ставащото в тях като случващо се в
реалния свят.
18. В рамките на разработваната от нас теория на имерсивните среди под присъствие
ще разбираме динамичния прогрес на включване на човека (на неговата
психологическа и психофизиологическа система) в една или друга среда на
човешкия опит в процеса на конструиране и усвояване.
19. Този процес, отразяващ взаимоотношенията на човека с една или друга среда на
различни етапи от тяхното развитие, се съпровожда от чувството на нахождение,
на присъствие в средата. В нея се разкрива потенциала на действие на човека в
средата. Присъствието отразява конструиращия и селективния характер на
формирането на това чувство и означава да бъде включен в динамичното
формиране на средата, да има възможност да действа в нея. Заедно с това
присъствието е свързано и с подтискане на действията на субекта в други,
едновременно действащи среди. Например, намирайки се в среда, която се
формира от системата за виртуална реалност, субектът постоянно подтиска в себе
си чувството за едновременно присъствие в обкръжаващата го реална физическа
среда. Степента на присъствие е свързана с дълбочината на включване в средата на
ресурсите на човека, което свидетелства за потапяне в средата. Средата, която
води до възникване на чувство за присъствие, може да се нарече имерсивна среда
(среда на потапяне).
20. Интерактивност е степента, до която ползвателите могат да участват в
изменението и формирането на съдържанието на обучаващата среда в реално
време. Интерактивността не е просто възможност за навигация в света на средата,
това е властта, дадена на субекта за управление на измененията на тази
обкръжаваща среда. При това виртуалният свят трябва да отговаря на действията
на ползвателя. Интерактивността изисква динамично моделиране и се определя от
технологичната структура на обучаващата среда, от свойствата на нейния
интерфейс. Интерактивността отразява податливостта на формата на средата и
нейното съдържание на действията на субекта. Степента на интерактивност зависи
от множество фактори, основните от които са:

скоростта, с която се превръща в норма системата, обезпечаваща
интерактивността, т.е., колко бързо входното въздействие може да бъде
асимилирано от средата;

диапазон, т.е, броят на възможностите за действие по всяко време;

картиграфиране, т.е., способността на системата по естествен и
предсказуем начин да контролира измененията в изкуствената среда.
Изброените фактори определят техническите и технологични свойства на системата,
формираща средата, които избирателно осигуряват на обучаемия достъп до определени
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ресурси на средата и определят обема и формата на неговото взаимодействие със
съдържанието им. Дефицитът в интерактивността се обяснява с ниската ефективност на
кабинетните педагогически системи. В тях само малка част от възможностите на обучаемите
встъпват в учебните интеракции. Те са заменени от монолога на инструктора.
Всяка среда е представена пред човек във вид на възможности за действие в нея и се
състои от действия, които се изразяват в интеракции между нашето тяло и сетивни органи
със съдържанието на средата. Всяка среда включва представа за действията на нашето тяло
под формата на деятелност и навигация в пространството на средата. Затова
интерактивността в значителна степен определя ефекта от присъствието в средата.
Определените по горе свойства на обучаващите имат общ методологичен характер. Те
са присъщи за средата, включваща човека, като елемент от организацията „човек – среда”.
Следователно, всяко описание на обучаващата среда, което включва човека, трябва да
съдържа описание на механизмите, пораждащи тези свойства на средата.
В обяснителните конструкти, които дават разяснения за свойствата на средата, могат и
трябва да се използват психологически категории – психологически функции, процеси,
състояния, тъй като средата е психологически конструкт, чийто свойства се описват с
понятийния апарат на психологията. Заедно с това е необходимо да отбележим, че
класическата интерпретация на психилогическите феномени при средоориентирания подход
трябва да се приема много внимателно, като се отчита факта, че в новите модели са заложени
съвсем други методологически основания, отчитащи ефектите на самоорганизацията, които
възникват в сложните системи. Така например, категорията „знание” не може да се
интерпретира в рамките на инструментални представи, като нещо, което може да се натрупа
или да се предаде на друг човек.
Имерсивните професионални среди в общи линии се подчиняват на същите закони,
както и обучаващите среди, и по тази причина техните свойства повтарят свойствата на
последните, като се отчита спецификата, породена от характера на дейността на потопения в
тях професионалист.
Първата и една от основните разлики на професионалната имерсивна среда от
обучаващата среда се заключава в разликата в целевите функции. Обучаващата среда е
свързана със създаването на инструментариум, въплатен в средата на човешкия опит, който
дава възможност за ефективно решаване на професионалните задачи, а професионалната
среда – с неговото ефективно приложение и поддържане на необходимото ниво. Разбираемо
е, че това са взаимно допълващи се една с друга задачи. Професионалистът трябва
непрекъснато да се обучава поради непрекъснатото изменениен на професионалната
дейност, поради нейната еволюция.
Втората разлика е насочеността на получаване на обществено значим продукт,
изпълняването на социално значима функция или роля. В учебната дейност продуктът от
дейността на ученика е по скоро индикатор на ефективността на процеса по обучение,
оценка на готовността за професионална дейност, отколкото значим за другите продукт.
Самият ученик се явява продукт на обучаващата система и затова той се намира във фокуса
на внимание на учебната среда. В професионалната среда професионалистът е елемент от
производителната система и е интересен само като изпълняващо определена функция звено.
Третата разлика лежи в мотивационната и емоционално – волевата сфера на
професионалиста и обучавания. Професионалистът е ориентиран към достигане на стабилен,
повтарящ се резултат в професионалната си дейност, а обучаемият – да отговаря на
определени, формални изисквания на педагога (макар и само по време на изпит).
Професионалната среда възниква и съществува като социална самоорганизираща се
система, притежаваща свойствата за самопроизводство на себе си и на елементите, от които
се състои. Това означава, че професионалната среда оказва формиращо действие върху
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участниците в нея. Тя възпроизвежда професионалисти с необходимите свойства.
Професионалистът се формира само с необходимите свойства за поддържане на аутопоезиса
на професионалната среда по дадена точка на самоорганизацията, което се проявява в
процеса на формиране на професионалиста, с разцвета на неговата професионална дейност и
изхода от професията.
По-подробно обсъждане на обучаващите и професионални имерсивни среди ще бъде
проведено в следващите глави на настоящето изследване в контекста на развитие на
представената теория за имерсивните среди и във връзка с нейното практическо приложение.
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За да използваме разработената теория, е създадена професионална виртуална
обучаваща среда – самоучител, за студенти от техническите специалности (учебна
дисциплина „Автоматизация и роботизация на производството”), организирана въз основа на
принципите на придобиване на умения, а друга - частично проектирана, като
саморегулиращо обучение.
Двете виртуални обучаващи среди – самоучител и частично проектирана, като
саморегулиращо обучение, са изпитани в две групи студенти. Едното проектирано обучение
се тества в една група от 14 студенти и вторият подход във втората група - от 15 студенти.
Това не е базирано продължаващо обучение с лекции в аудиторията и доброволно
изпълнение на упражненията чрез компютър и Интернет. Тази група е съставена от студенти,
реално работещи и с по няколко години професионален опит. Те са постъпили в
Университета от различни средни училища, без обучение на потребителите, имат много
различни информационно-технически умения, дори някои признават, че имат много малък
опит. Въпреки това е вероятно и на базата на интервюта с учащите се установява, че в
средното си образование някои са се възползвали от подобна техника на учене, а други - не
са достатъчно компетентни във виртуалните технологии, използвани за обучение.
Другата група на саморегулиращото обучение 1, в начално ниво има голямо част от
учащите обучавани чрез преподаване и общуване с учителите по Интернет. Така че, те
следователно, притежават по-добри информационно-технически умения. На въпросите в
анкетата всички са отговори, че са използвали електронна поща, 36% казват, че са
използвали уеб браузър, 86% казват, че са си комуникирали по Интернет и 59% съобщават за
употреба на дискусионен форум в Интернет (изследване от 2011.). Това означава, че над
половината от студентите не са използвани ключови характеристики на виртуална
обучаваща среда преди да започнат имерсивното обучение. В случай, че използваме
дистанционно обучение или само отделни негови елементи, то трябва да се съобразим с
факта, че „дистанционното образование се основава на онлайн обучение и е характерно за
начално, средно и висше образование и се осъществява понякога от аматьори-учители, но
доказали опита си в Интернет мрежата, или като преподаватели във висшето училище”[2].
Схемата за обучение въз основа на метода „саморегулирано учене” е тествана и в
двете групи. Но оценяването на знанията на учащите се извършва по различна технология.
Едната група е оценена стандартно - чрез тестове, а втората група, когато учащите трябва да
бъдат оценявани, присъства преподавател, но оценяването се извършва от друг
преподавател, чрез общуване в Интернет. Дава се възможност общуването да се извършва
чрез Facebook, или други подобни Интернет-форуми. Следователно, резултатите от двете
групи не са лесно сравними. В този клас, където преподаването и комуникацията с учителите
до голяма степен се осъществява чрез Интернет, се очаква, че учениците с течение на
времето ще понижат мотивацията си, особено ако срещнат трудности. Студентите бяха
1

В подготовката на методиката по саморегулиращо обучение на студентите,както и в провеждането на
обучението, участие взе Р. Стаматова, доктор по педагогика.
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предварително предупредени, че голяма част от преподаването и комуникацията с
преподавателите ще бъде осъществена онлайн и следователно, всеки учащ бе твърдо решен
да използва онлайн, въпреки минималните си знания по компютърни технологии.
„Образованието за възрастни също се управлява чрез компютърна техника, но не е
формирано като мрежово обучаваща система за управление на сайт, както е дистанционният
стандарт”[2].
Резултатите от проучвания при двете групи трябва да се третират отделно, въпреки че
програмата за обучение е една и съща. Не бихме могли да представим обобщени резултати,
тъй като използваният учебен материал е твърде малко, а и изследваните лица са малко на
брой. Независимо от това, можем да покажем текущи резултати, които дават индикация за
това как студентите приемат новата методика на учене и оценяване.
Цел на изследването е да се получи информация за това как посочените две схеми за
обучение на студенти, в подобие на имерсивна среда, умеят да се справят с
предизвикателствата на виртуалното обучение. Чрез получените резултати трябва да може да
се прецени дизайнът на обучаващи програмни продукти, които да се предоставят на
потребителя, с цел повишаване на мотивацията на служителите. Въпреки, че този въпрос
трябва да бъде конкретно решен, все още е необходима систематизация на изследвания, за да
се изяснят този и други допълнителни въпроси.
3. СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Студентите, които са получават обучение въз основа на саморегулиращо обучение при
преподаването и уеб-базирано проучване, показаха ясно по-добри оценки от студентите,
които се обучаваха чрез недискриминационното онлайн проучване. Що се отнася до
студентите, които работеха на не уеб-базирано проучване, се установи, че придобитите
практически умения значително са с по-добро качество за групата от получените умения въз
основа на саморегулиращо обучение.
Това предполага, че или прилаганата теория на имерсивна среда е предпоставка за
получаване на качествени знания, или използването на техниката за учене се приема от
учащите като фактор от решаващо значение за оценката им.
3.1. Оценка на методиката на провеждания курс
Чрез студентската самооценка на курса до известна степен се определя: 1. Интересът
на учащите и дали някога преди настаящото експериментално обучение са имали
възможност да попаднат в подобна стимулираща имерсивна среда за учене; 2.
Предоставената виртуализация на учебния материал създава ли вдъхновение, полезна ли е и
повишава ли тяхната мотивация.
Табл.1. и графика1, които са по-долу показват отговорите на обучаваните от четирите
групи.
„Как оценявате проведеното обучение? (чрез имерсивна среда, в сравнение с
компютърно обучение, което познавате отпреди)”
Табл.1.
В коя група обучението е най-добро?
(По скала от 1 до 6, където 6 е най-високата оценка)
Частично онлайн преподаване и обучение, основано на
саморегулирано учене
Традиционно обучение и усвояване на умения чрез имерсивна
виртуална обучаваща среда
Традиционно обучение, с обучение въз основа на
саморегулирано учене
Традиционно обучение

1

2

3

4

5

6

0%

0%

18%

36%

45%

0%

0%

0%

10%

50%

30%

10%

0%

22%

44%

22%

0%

11%

0%

13%

22%

43%

13%

9%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

Частично онлайн преподаване и обучение, основано на саморегулирано учене.
Традиционно обучение и усвояване на умения чрез имерсивна виртуална обучаваща среда.
Традиционно обучение, с обучение въз основа на саморегулирано учене.
Традиционно обучение.

Граф.1. Отговори на четирите групи учащи - „Как оценявате проведеното обучение?
(чрез имерсивна среда, в сравнение с компютърно обучение, което познавате от преди)”

Това предполага, че или рамката, или друга предпоставка за усвояване на знанията имат
решаващо значение за оценката на съдържанието на провежданото обучание. Под идентични
условия разбираме това умение на учене, което е съставна част от саморегулираното обучение.
В сравнение с други курсове по компютърно обучение, учащите смятат, че
въвеждането на имерсивна среда дава високи резултати. (табл.2 и граф.2)
В коя група обучението е най-добро?
(По скала от 1 до 6, където 6 е най-високата оценка)
Частично онлайн преподаване и обучение, основано на
саморегулирано учене
Традиционно обучение и усвояване на умения чрез имерсивна
виртуална обучаваща среда
Традиционно обучение, с обучение въз основа на
саморегулирано учене
Традиционно обучение

Традиционно обучение

11%

Слаби
резултати
0%

Близо до
добри
58%

Добри
резултати
42%

0%

78%

22%

33%

67%

0%

11%

73%

16%

73%

16%
0%

Традиционно обучение, с обучение
въз основа на саморегулирано учене

33%

67%

78%

0%
Частично онлайн преподаване и
обучение, основано на…
0%
0%

40%

Граф.2.

42%
60%

Слаби
резултати
Близо до добри

22%

58%
20%

Табл.2.

80%

100%

Добри
резултати
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Проведеното обучение бе по-добро, не толкова добро, или по-лошо, отколкото
предишните компютърни курсове в други теми на Вашето обучение?
Традиционно обучение
300%
74%

250%
200%

67%

150%
100%
50%
0%

Традиционно обучение, с
обучение въз основа на
саморегулирано учене

16%
0%

78%
22%

42%
по-добро

59%

10%
34%
0%

0%

не толкова добро

по-лошо
Граф.3.

Традиционно обучение и
усвояване на умения чрез
имерсивна виртуална
обучаваща среда
Частично онлайн
преподаване и обучение,
основано на
саморегулирано учене

За един курс, който е базиран от частна инструкция, от обратната връзка се разбира, че
повече от 42% от учащите смятат, че курсът е по-добър, в сравнение с проведените пред това
курсове за обучение, а 59% смятат, че те са също толкова добри. Този курс е организиран
отчасти въз основа на саморегулирано учене. Курсът, което бе частично проектиран като
саморегулирано обучение на студентите, които не са имали онлайн преподаване, дават
оценки 34%, - по-лошо и 67% - не толкова добре. Това може да означава, че проектирани
като саморегулиращо обучение, курсовете са по-подходящи за студенти с някакво ниво
компютърни умения и че чрез изследване те са почти принудени да използват компютърнообучаваща програма (Граф.3.).
Курсът се организира за учащи, които не са имали онлайн обучение и се оценя като подобър от предишния курс от 22%, а повече от 78% считат, че е добър. Това показва, че
учащите не са принудени да имат и по принцип не са нужни много предварителни
компютърни умения, за да могат да се учат в имерсивна, виртуална обучаваща среда въз
основа на саморегулиращо обучение.
3.2.Оценка на учебния материал
Студентите, като употребяват обучаваща програма с включен учебен материал, трябва
до известна степен да могат да разкрият значението и полезеността от предлаганото
съдържание. В табл. 3. и граф.4 е даден отговор на учащите от въпроси, свързани с
разбирането на учебното съдържание.
Колко пъти сте използвали разбрания от Вас учебен
материал?
Не са използвали материала от курса.
Само първия път, когато се използва и обучаващата
програма.
Първите няколко пъти, когато използвам компютърни
програми.
Всеки път, когато използвам компютърни програми.
Колко мислиш, че материала от обучаващия курс ти
помага
(оценка по шестобалната система)

Частично
онлайн
36%
21%

Средно,
не само
онлайн
65%
4%

Учене с
умения

Табл.3.

70%
10%

Саморегулирано
учене
55%
0%

29%

18%

10%

33%

14%
4,98**

13%
4,65*

20%
5,58*

11%
4,53*
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* Само тези, които казват, че са използвали материала на курса няколко пъти и всеки
път, са около 30% от участниците.
** Тези, които казват, че са използвали материала на курса първите няколко пъти и
само един път, са 50% от участниците.
Частично онлайн
Средно, не само онлайн
Учене с умения
Саморегулирано учене

80%
60%
40%
20%
0%

Не са използвали

Само първия път

Първите няколко
пъти

Всеки път

Граф.4
.

Имерсивната среда за обучение съдържа елементи на визуални представи и притежава
силна мнемическа диспозиция, която от своя страна усилва възможностите за учене на
учебен материал чрез специфични техники като допълване, визуализиране и няколкократни
повторения на тази част, която трябва да се запомни. По-резултатно съхраняване на
информация в дългосрочната памет се постига, когато обектите за запомняне се представят в
процес на интеракция [4]. В основополагащата парадигма, включваща асоциативно
заучаване по двойки, взаимодействието се осъществява при аналогия на елементите за
създаване на определен тематичен топос или контекст.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При учене в имерсивна среда отношение има теорията на двойното кодиране (Dual
Coding Theory - DCT) на Allan Paivio от University of Western Ontario. Тази теория има своите
корени в практическото използване на изображения като спомен. [14]. Акцентът на паметта
еволюира в по-широки приложения за изображенията, насочени към ускоряване на процеса
придобиване на знания. В процеса на учене у студента систематичното изображение започва
да се екстернализира като снимки. В съвременни условия мултиплицирането на
интертекстуални препратки на дискурсивно ниво води до увеличаване на количеството
запаметен материал. Виртуалното представяне на учебен материал изгражда високи
генеративни способности на изображението и дава възможност за осъществяване на
многобройни препратки, които служат като опори за допълване на съществуващите
паметови възли.
Изобразителната невербална образователна система „Кампанела” с двойно кодиране
на теоретичните понятия, се внедрява от Ян Амос Коменски. Неговата книга Orbis Pictus
Sensualium („Светът в снимки обяснено”) е майка на всички детски картинни учебници. Тази
книга е предназначена да служи като учебник за визуално учене на латински и други езици.
Съдържанието не съдържа елементи на информационно-техническите системи, а графични
предци и вместо обикновено обобщение на света, са представени 150 снимки със заглавия.
Обектите в снимките са номерирани и се придружават от паралелни колони с етикети и
кратки изречения, описващи номерираните обекти. Следователно, книгата представлява
хартиена разпечатка на обучаващи компютърни програми, които познаваме през последните
години.
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Като описваме свойствата на ергатичните системи, имаме основание и твърдим, че
преподавателят трябва да дават възможност на учащите да имат пряк опитът с нещата, които
изучават. За „нещата са само най-важни случайни думи; нещата са тялото, но дрехата
думите; нещата са ядрото, а черупките и люспите са думите. И двете трябва да бъдат
представени на интелекта в едно и също време, но най-вече нещата, тъй като те са толкова,
колкото обекти се разбират от езика” [12].
Най-важните практически аспекти на DCT е за ранното развитие на невербалната
система като основа за по-късното развитие на когнитивните умения, включващи езика.
Ранното развитие се основава на сензомоторния опит с конкретни обекти и събития. Следва
познавателен растеж, зависещ от богатството на ранните невербални преживявания, все
повече свързани с опита, необходими за езиковите способности и развитие на вербалната
страна на пълно двойно кодиране. Ранният стадий на анализ на DCT е като цяло, в
съответствие с теоретичните възгледи и доказателства за ефектите на ранния опит на мозъка
и поведенческото развитие. Визуалното преживяване е от съществено значение за развитието
на нормалното възприятие и популяризиране пластичността на мозъка, която улеснява
ученето и паметта по-късно.
Резултатите от изследванията убедително доказват, че прилагането на имерсивна
обучаваща среда, в която присъства виртуализацията създава възможност за адекватна
селекция на визуален материал. Илюстрациите, на хартиен или на електронен носител -„от
една страна допринася за реактивиране и стимулиране рецептивните способности на
обучаващите се, чиито потребности все повече се ориентират към визуални форми на
възприятие (телевизия, кино, интернет…). От друга страна - яснотата при детерминиране на
функциите на илюстрациите е удобен механизъм за корекция и реактуализация на
съществуващите учебни материали – помагала, медийни презентации, постерите, видео и
аудио материалите, интернет сайтовете с дидактична насоченост”.[3]
Имерсивната среда за обучение съдържа концепцията „Двойно кодиране”[10,11],
която същност е, че вербални и невербални системи са алтернативни вътрешни представяния
на събитията. „Единиците за словесни системи се наричат „logogens”. Или това са тези
елементи, които съдържат информация и в основата е нашата употреба на определена дума.
Единиците на невербалните системи се наричат „imagens”. Imagens съдържат информация,
която генерира образи като природни обекти, цялостни части от предмети и естествено
групиране на обекти. Imagens работят синхронно или паралелно. По този начин всички части
от изображението са налични едновременно. Logogens работят последователно, думите идват
една по една в синтактично подходяща логическа последователност в едно изречение”[10].
Двата кода, могат да се припокриват в обработката на информация, но по-голям акцент
винаги е върху едната или другата страна. Словесните и невербални системи са
допълнително разделени на подсистеми, които обработват информация от различни
модалности.
Ericsson и неговите колеги [6] доказват, че в началото устойчиво прилагане на
практически знания е необходимо условие за създаване на умения на високо ниво за
изпълнение в различни невербални и словесни задачи. Тези резултати показват, че обогатен
опит дори чрез виртуализация и имерсивна среда е отговорен за образуването на специфични
когнитивни представи.
Инструктирането на учащите да формират образи намалява времето на четене и
разбиране и улеснява усвояването на информацията. Комбинирането на виртуални
анимации, клипове от реалността, картинки, умствена образност, има още по-голяма
ефективност в процеса на учене, вариращо от началното училище до университетско ниво.
Например, в съответствие с DCT, Purnell и Solman (1991)[13], съобщават за влиянието на
допълнителните ефекти на текст и илюстрации върху разбирането на техническа
информация от студенти. Въз основа на тези резултати Mayer (1999, 2001) [9], разработи
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мултимедийно обучение и постави следните препоръки: (а) да се използват думи и снимки, а
не само думи; (б) да се представят съответните думи или символи при разказите,
едновремено във времето и пространството; (в) да се сведат до минимум на външния (без
значение) детайли; (г) да присъстват думи като реч, а не на екрана текст в анимации
(вероятно за да се намалят модалните специфични смущения). Тези препоръки предоставят
възможност да се използва практически теорията DCT и да се пренесат в имерсивната
обучаваща среда.
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КОГА КОНСТРУИРАМЕ СПОМЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА АНАЛОГИЯ?
Стефка Кърпарова, Нов Български Университет
ас. д-р. Пенка Христова, Нов Български Университет
WHEN WE CONSTRUCT MEMORIES BASED ON ANALOGY?
Stefka Karparova, New Bulgarian University
assist. prof. Penka Hristova, PhD, New Bulgarian University
Резюме: Основния въпрос в настоящото изследване е кои ще бъдат най-честите източници на
изкривяване на спомените на участниците. Очакванията въз основа предсказанията на AMBR са, че почест източник на изкривяване ще бъдат структурно сходните епизоди. Изследването описано в
настоящата работа е модификация на изследването на Pavlova и Kokinov (2014). Състои се от три части:
геометрични конфигурации (бази), решаване на логико-математически задачи и паметов тест за
разпознаване (бази и дистрактори). Използваните стимули се делят на бази и дистрактори, като
дистракторите могат да бъдат структурно сходни, повърхностно сходни или несходни. Резултатите
показват, че не се наблюдава разлика между аналогични и повърхностно сходни стимули по отношение
на количеството направени грешки в теста за разпознаване на стимули като нови/стари. Разлики се
наблюдават между несходните дистрактори с аналогичните и повърхностно сходните.
Abstract: The main question in this study is what the most common sources of distortion of the memories of the
participants would be. Predictions based on AMBR are that more frequent source of distortion will be
structurally similar episodes. The research described in this work is a modification of the study of Pavlova &
Kokinov (2014). The study consists of three parts: geometric configurations (bases), solving logical-mathematical
tasks and memory recognition test (bases and distractors). Used stimuli can be divided into bases and
distractors, the distractor may be structurally similar, superficially similar or dissimilar. The results showed that
there was no difference between the analogical (structurally similar) and the superficially similar distractors to
the amount of mistakes made in the memory recognition test. Differences are observed between the dissimilar
distractors and analogical (structurally similar) and superficially similar.

I.

ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В психологията съществуват две основни метафори за паметта. Класическата
метафора разглежда паметта като „склад“, „библиотека“, в който обекти, понятия и събития
по-късно ще могат да бъдат потърсени и припомнени. Тази метафора дълго време е била
доминантна. Другата метафора принадлежи на Ури Найсър (Uri Neisser) и отразява по –
модерната представа за паметта като динамичен и конструктивен процес. Найсър разглежда
паметта като конструктивна работа на палеонтолог, който използва малък фрагмент от кост и
с помощта на някакво общо знание (general knowledge), за динозаврите например,
реконструира цял скелет [9].
Изследователите разглеждат най-общо две парадигми при конструирането на спомени
– схематизация и смесване на събития. Sir Frederick Bartlet [1] демонстрира изкривяването на
паметта посредством вмъкване на някакво общо знание (general knowledge) от схема, което
повлиява върху точността на спомена, който искаме да си припомним. Bartlet [1] разглежда
конструирането като процес, който се случва по време на кодирането. Други изследователи
като Loftus и Palmer, Roediger и McDermott [12, 16] представят данни в подкрепа на
схематизацията, като Loftus и Palmer [12] показват, че дори когато схемата е активирана след
събитието, по време на неговото припомняне, това е достатъчно за да се изкриви паметта за
това събитие. Другата парадигма на изкривяване на спомени – смесване на събития,
представлява вмъкване на елементи от едно или повече събития в друго. Изследователите,
които изследват този механизъм на смесване се фокусират върху смесването на спомени по
време на извличането [2, 10, 13]. Има и автори като Schacter [17], които разглеждат грешките
на паметта като адаптивни механизми, с които можем да функционираме оптимално в
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средата. Грешките свързани с нарушения в точността на спомените отразяват според Schacter
както смесване на събития, така и вмъкване на по-общо знание от схема.
Смесването на събития може да се наблюдава между различен тип епизоди. Повечето
изследвания демонстрират смесване между доста сходни, почти идентични епизоди, в които
участват едни и същи действащи лица, едни и същи или сходни обекти [5, 11, 14]. Някои
изследователи смятат, че конструирането се осъществява посредством смесване на
аналогични елементи или събития, които са структурно, но не задължително повърхностно
сходни [2].
Според D. Gentner [3] при аналогия знание от един домейн се съпоставя (mapping) и
пренася (transfer) върху друг домейн. За да имаме разсъждение по аналогия трябва да
установим сходство между вече решен проблем (базата) и нов проблем (целта). Gentner [3]
разграничава три типа сходство: структурно, повърхностно и буквално сходство. Според нея
буквално сходство има когато са налице атрибутивно и релационно сходство между
обектите. Повърхностното сходство го разглежда, като външна прилика между обектите, а
структурното сходство се изразява в сходство между релациите, в които влизат обектите в
базата и целта. Аналогията се разглежда като съпоставяне на базата и целта, когато между
тях има структурно, но не и повърхностно сходство.
Освен разграничаването между атрибути на обектите и релации между обектите,
Gentner [3] прави разграничение между предикати от по-нисък и предикати от по-висок ред.
Атрибутите се определят като предикати с един аргумент или предикати от по-нисък ред, а
релациите между обектите се разглеждат като предикати с два или повече аргументи или
предикати от по-висок ред.
Gentner [3] разглежда структурното и повърхностното сходство като част от един
континиум, тъй като и двете имат отношение при сравнението на базата и таргета, но само
съпоставянето на релациите между два домейна ще доведе до правене на аналогия.
Друг важен момент в теорията за структурно съпоставяне е систематичността.
Аналогията е пренасяне на свързано знание, а не на отделни несвързани факти, т.е ако един
предикат принадлежи към система от релации (взаимосвързани факти), то той има по-голям
шанс да бъде пренесен върху таргета в сравнение с предикат, които е самостоятелен,
изолиран [3].
Holyoak и Thagard [4] за разлика от Gentner [3] смятат, че не само структурното
сходство играе важна роля при съпоставянето по аналогия, а и повърхностното такова.
Според тези изследователи [4] разсъжденията по аналогия често се уповават на
повърхностно сходство при откриване на подходяща база за аналогия. Авторите
разграничават структурни (structural similarity), семантични (semantic similarity) и
прагматични ограничения (pragmatic centrality), които влияят върху правенето на аналогия.
Те смятат, че от тях най-силно влияние оказва семантичното сходство [4]. Има различен тип
аналогии. При единия тип имаме базата и целта и трябва да преценим дали са аналогични
(класическите двойки аналогии А:B се отнася както C:D). Друг тип аналогии има когато сме
поставени пред определен проблем и трябва да определим първо коя е целта и след това да
извлечем (retrieval) подходяща за нея база. Следващия процес е съпоставяне (mapping) между
базата и целта. И последния етап е прехвърлянето (transfer) на елементи между базата и
целта. За този процес голямо значение оказват атрибуривните и структурни сходства. Gentner
[3] смята, че независимо от типа аналогия хората предпочитат структурното сходство.
Holyoak [4] от своя страна смята, че тези два типа аналогии са структурно и
функционално различни. Когато трябва да правим аналогия за която базата и целта са пред
нас, за нас по-голямо значение има структурното сходство между обектите. Когато обаче
нямаме ясна цел и трябва да намерим подходяща база голямо значение се явява

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

85

повърхностното (семантично) сходство между обектите, тъй като то улеснява намирането на
подходяща база.
Моделът AMBR за интегриране на разсъждение по аналогия и памет, базиращ се на
когнитивната архитектура DUAL, се опитва да обясни механизмите по които хората смесват
събития [6, 7, 8, 9]. Моделът предсказва, че процесът на разсъждение е динамичен, паралелен
и самовъзникващ. Достъпа до база за аналогия се осъществява посредством разпространение
на активация между агенти. Много малка част от епизодите от дългосрочната памет са
достъпни в определен момент и са достъпни за обработка. Епизодите имат децентрализирани
представителства, т.е не е единствен агент, а цяла коалиция от агенти, която представлява
елементите на събитието и характеризира взаимоотношенията между тях. Поради това е
възможно един епизод да бъде частично активен, защото само част от агентите от
коалицията са в работната памет. При припомняне на даден епизод, много лесно могат да
бъдат смесени два или повече частично активни епизода, когато връзките/отношенията
между елементите са еднакви. Получава се пренос на елементи от един епизод в друг, като
самите повърхностни характеристики на пренесените елементи не оказват голямо влияние.
Изследвания на Kokinov и Feldman [2], Kokinov и Pavlova [15], базирани на AMBR,
демонстрират този ефект на смесване на аналогични епизоди. Хипотезата, която издигат е, че
е по-вероятно да се смесят структурно сходни епизоди, отколкото повърхностно сходни или
несходни епизоди.
Експеримента на Kokinov и Feldman [2] се състои в три етапа. В първи етап на
изследваните лица са дадени за прочит 4 истории (A, B, C, D). Историите помежду си са
структурно сходни, но не и повърхностно; повърхностно сходни, но не и структурно сходни;
несходни (нито повърхностно, нито структурно сходни). История А е структурно сходна на
история B, история C на D; повърхностно сходни една на друга са А на C и В на D; несходни
са A на D и В на С. Във втори етап участниците отговарят на общи въпроси за историите.
След 3 дни изследваните лица идват за да се проведе трети етап от изследването, като тогава
им е поставена изненадваща задача - да възпроизведат 4-те истории възможно най-детайлно.
Зависимата променлива е броя на вмъкнатите елементи при разказване на оригиналните
истории. Участниците са записвани с аудио устройство, после са транскрибирани и в
последствие материалите са дадени за експертна оценка. Резултатите от изследването
подкрепят хипотезата. Смесване се наблюдава в повече от една четвърт от резултатите, като
в най-голям процент смесване има между структурно сходни истории. Повърхностно
сходните и несходните истории не се различават значимо една от друга. Извод, който
авторите [2] правят на база данните от изследването е, че хората са склонни да смесват
събития и това, че хората са склонни когато смесват събития, да го правят спрямо
структурно сходство, а не повърхностно сходство.
По–късно Pavlova и Kokinov [15] провеждат експеримент с цел концептуална
репликация на експеримента на Feldman и Kokinov [2]. Разликите са няколко - променен е
стимулния материал, ретенционния интервал и задачите в ретенционния интервал. За
стимулен материал са избрани конфигурации от геометрични фигури вместо истории.
Идеята на това да се използва друг материал е той да бъде максимално изчистен и да може
по-лесно и ясно да се покаже смесване между обекти. Разработени са 128 конфигурации от
геометрични фигури. Има общо 8 множества от различни конфигурации. Във всяко
множество има по 4 бази (А, B, C, D) и 12 дистрактора, получени в следствие смесване на
базите. Дистракторите са получени в резултат на смесване между аналогични бази/т.е. въз
основа на структурно сходство ( А~В и C ~D), между повърхностно сходни бази (A≈C и B ≈
D) и смесване между несходни бази (A≠ D и B≠D). Експеримент 1 се състои от три сесии. В
сесия едно на участниците са показани базите в четворки. Тоест всички четири бази от един
сет са подавани едновременно на екрана. След като бъдат разгледани всички осем
съвкупности от бази се преминава към сесия 2. В нея изследваните лица решават

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

86

математически задачи. Следва 3-та сесия, в която на участниците е даден паметов тест за
разпознаване, в който участниците трябва да разпознаят кои конфигурации са видели в
първата част на изследването. Представят се 128 конфигурации една по една с помощта на
компютър. Измерва се броя на грешните отговори. Резултатите показват сходно на
резултатите на Feldman и Kokinov [2] смесване в най-голяма степен на структурно сходните
конфигурации. Данните показват 68% грешни отговори. Получените резултати са в подкрепа
на хипотезата им, че аналогичните източници ще бъдат по-честа причина за изкривяването
на спомени в сравнение с повърхностно сходните или несходни такива.
Изследванията на Kokinov и Feldman [2] и Pavlova и Kokinov [15] подкрепят
предсказанията на модела относно вида на смесваните елементи, т.е че аналогични епизоди
ще бъдат по-чест източник на смесвания отколкото повърхностни или несходни.
Изследването обаче не може да демонстрира кога се случва смесването. Спрямо
предсказанията на модела AMBR конструирането на спомени се случва по време на
извличането, в експеримента на Pavlova и Kokinov [15] стимулите (базите) са подавани за
разглеждане едновременно. Възможно е поради това едновременно представяне на
стимулите, смесването да се е случило още по време на разглеждането им, т.е по време на
кодирането. За да провери този въпрос в настоящото изследване стимулите (базите) от
изследването на Pavlova и Kokinov [15] са подавани на участниците за разглеждане
последователно, в предварително планиран ред, а не едновременно. Така вероятността на
смесване още при кодирането намалява, тъй като за да бъдат смесени различни елементи, те
трябва да бъдат поддържани в работната памет, а разсроченото им подаване значително
затруднява този процес.
II.

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Дизайн на изследването
Дизайнът на изследването е вътреиндивиден. Променливата тип на дистрактора се
манипулира на три нива:
• Аналогични дистрактори – образувани са като смесване на бази, които са
структурно, но не и повърхностно сходни;
• Повърхностно сходни дистрактори – образувани са като смесване на бази, които са
повърхностно, но не и структурно сходни;
• Несходни дистрактори - образувани са като смесване на бази, които са нито
структурно, нито повърхностно сходни.
Контролирана променлива в експеримента е типа на размяната на елементите между
базите, които се смесват. Сменя се обект (т.е., една фигура от едната база е пренесена в
другата база) или щриховка (т.е., контурът или рамката на един от елементите в базата е
заместен от друг елемент (контур или рамка) от другата база). И двата типа размени са в
еднакво отношение за аналогичните, повърхностно сходните и несходните дистрактори, т.е.
влиянието на тази променлива, която ще наричаме „патерн“ е разпределено между трите
експериментални условия.
Зависими променливи в изследването са броя грешки от теста за разпознаване в сесия
3 и времето за реакция на същия тест.
Стимулен материал
За настоящото изследване е използван стимулният материал на Pavlova и Kokinov [15].
Състои се от две части – съвкупност от геометрични конфигурации (използват се за сесия 1 и
сесия 3) и математически задачи (сесия 2).
Геометричните конфигурации са 8 сета по 16 във всеки сет, което прави 128
конфигурации, които участниците в изследването ще видят. Всички конфигурации са с
еднаква големина на картината. Всеки сет от 16 конфигурации се състои от 4 бази (виж
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фигура 1) и 12 дистрактори (виж фигура 2). Сред 4-те бази – две са повърхностно сходни, 2
са структурно сходни и 2 са несходни. Дистракторите са получени от смесвания между
двойките бази. Формирани са 4 дистрактори чрез смесване между аналогични бази, 4
дистрактори чрез смесване между повърхностно сходни бази и 4 дистрактори чрез смесване
на несходни бази (виж фигура 1 и 2).
В сесия 1 участниците виждат само базите (8 сета по 4 бази: общо 32 конфигурации).
В сесия 3 на участниците се дават всички конфигурации (базите и дистракторите) или общо
128 конфигурации. Сесия 1 и сесия 3 започват с тренингови геометрични конфигурации – 4
за сесия 1 и 16 за сесия 3. При тях смесването е въз основа на цвят, а не на щриховка или на
обект.

Фигура 1. Пример с бази от един сет: F1 и F2, както и F3 и F4 са аналогични конфигурации, т.е. двете двойки
включват обекти, които влизат в сходни отношения; F1 и F3, както и F2 и F4 са повърхностно сходни
конфигурации, т.е. съдържат сходни обекти, които влизат в различни отношения помежду си; F1и F4, както
и F2 и F3 са несходни конфигурации, т.е. различават се както по обекти, така и по структура.
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Фигура 2. Примери за дистрактори: дистрактори за базите показани във фигура 1: F5 и F6 –смесване между
база F1 и F2 – аналогични дистрактори; F7 и F8 – смесване между база F3 и F4 – аналогични дистрактори;
F9 и F10 – смесване между база F1 и F3 – повърхностно сходни дистрактори; F11 и F12 – смесване между
база F2 и F4 – повърхностно сходни дистрактори; F13 и F14 – смесване между база F1 и F4 – несходни
дистрактори; F15 и F16 – смесване между база F2 и F3 – несходни дистрактори.

В изследването на Pavlova и Kokinov [15] само базите са оценявани предварително от
експерти, за да се определи дали те са повърхностно или структурно сходни. Дистракторите
не са минавали през претестове, просто са били конструирани чрез смесване на различните
видове бази (т.е. аналогични, повърхностно сходни и несходни). Следователно е възможно
участниците да са избирали по-често структурно сходни дистрактори, защото те са били
както структурно, така и повърхностно сходни на някоя от базите. Това поставя под
съмнение предимството на структурното сходство при конструиране на спомени, както
авторите интерпретират техните данни.
Ето защо всички дистрактори от оригиналното изследване бяха оценени по две седем
степенни скали (една за повърхностно и една за структурно сходство). Формирани бяха
двойки конфигурации: всеки от оригиналните дистрактори бе представян в двойка с всяка от
двете бази от които е съставен. Така се получиха общо 192 двойки. 39 студента по
психология от Нов Български Университет взеха участие в това оценяване на дистракторите
и бяха помолени да оценят повърхностното и съответно структурното сходството между
конфигурациите във всяка двойка по 7-степенна възходяща скала.
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От всички стимули, използвани в Pavlova и Kokinov [15] отпаднаха 4 сета, при които
се наблюдава следното: повърхностно сходните дистракторите, които са получени въз основа
на смесване на бази чрез смяна на щрих получават статистически неразличими оценки за
структурно и повърхностно сходство (р=0,221). Следователно част от повърхностно
сходните дистрактори са били възприемани както като повърхностно, така и като структурно
сходни на някоя от базите.
Процедура
Изследването се състои от 3 последователни сесии. Продължителността е 30-40 мин.
за всеки участник. Всяка от 3-те сесии започва с кратък тренинг. Всяка от 3-те сесии започва
с инструкция. В първата сесия на участниците се показват последователно 4-те бази от всеки
сет, като тяхната последователност е рандомизирана между участниците. Участниците имат
по 20 секунди за конфигурация, като могат с натискане на „SPACE“ да преминат към
следващата, ако са сметнали, че са готови преди това. Всички 8 сета от по 4 бази в това
изследване, се подават случайно за всеки участник. Всеки участник вижда общо по 32 бази в
рамките на първа сесия.
Във втората сесия на участниците се дават за решаване математически задачи от типа:
Имате съд А, съд Б и съд В. Как можете да измерите Х количество течност, ако знаете, че
можете да използвате само тези съдове и имате неограничено количество вода?
Последователно се подават 20 задачи, като под всяко условие на задачата има сиво поле в
което се въвежда отговора с помощта на клавиатурата. Продължителността на тази сесия е
15 мин. (това е ретенционния интервал между сесия 1 и 3 на експеримента), след което
системата автоматично преминава сесия 3.
В третата сесия на участниците е даден изненадващ тест за разпознаване на
геометричните конфигурации от сесия 1. В случаен за всеки участник ред се подават
всичките 128 конфигурации (базите и дистракторите). За всяка една конфигурация по
отделно участниците трябва да отговорят дали са я виждали в първата част на изследването с
натискане на бутони Да/Не на b-box устройство. Сесията започва с тренинг от 16 стимула.
Изследването е проведено с помощта на E-prime, версия 2.0. Мястото на провеждане е
Нов български университет, 401 стая корпус 1- „Лаборатория по експериментална
психология“.
Участници
В изследването взеха участие 51 човека. Данните на 4-ма от тях бяха премахнати от по
нататъшните анализи, защото отговорите им на теста за разпознаване бяха на нивото на
шанса (>50% грешки).
От останалите 47 участници 37 са жени, а 10 са мъже. Възрастта на участниците е в
диапазона от 19 до 40 г., като средната възраст е 26,47.
Участниците подписаха информирано съгласие за участие.
III. РЕЗУЛТАТИ
Първо ще представим анализите върху всичките 128 стимула, използвани в
оригиналното изследване на Pavlova и Kokinov [15], а после анализите само върху
стимулите, чиито дистрактори са били оценени като структурно, повърхностно сходни и
несходни на базите, въз основа на които са смесени спрямо претеста.
Анализи върху всички стимули
Резултатите бяха обработени с помощта на програмата за статистическа обработка
SPSS за проверка на хипотезата, че аналогичните източници ще бъдат по-чест източник на
изкривяване на спомени в сравнение с повърхностно сходни или несходни епизоди.
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Анализите са направени върху двете зависими променливи в изследването – точност на
отговора и време на реакция. Отговорът се приема за верен, когато участниците дадат
отговор „да“ за показана им база и „не“ за показан дистрактор. Общия брой верни отговори е
64%, а грешните отговори - 36%. Изследваните лица като цяло отговарят над нивото на
шанса (t(46)=12.484; p=0.000).
Верните отговори за всяко ИЛ за всяко от трите експериментални условия (т.е.
структурно сходен, повърхностно сходен и различен дистрактор) бяха анализирани с
Repeated Measures ANOVA. Наблюдава се главен ефект на фактора тип на дистрактора: F(2,
92)=15.388, p=0.000. Силата на ефекта е измерена с η2/partial/ =0,251. Типа на дистрактора
оказва статистическо значимо влияние върху отговорите на участниците (Графика 1).
Bonferroni post-hoc test отчете статистически значима разлика (р=0,000) между
несходни (M=31.74; SD=11.36) и структурно сходни дистрактори (M=39.36; SD=12.55), и
между несходни и повърхностно сходни дистрактори (р=0,005) (М=36,10; SD=11.40). Между
структурно и повърхностно сходни дистрактори не се наблюдава статистически значима
разлика, но се наблюдава тенденция за такава (р=0,092): участниците по-често погрешно
разпознават структурно сходните (M=39.36; SD=12.55), отколкото повърхностно сходните
дистрактори (М=36,10; SD=11.40) като част от оригиналните стимули в първа фаза.

Графика 1. Относителен дял на погрешно разпознаване на дистракторит
е според техния тип, т.е. структурни, несходни и повърхностни

Направен беше и анализ с вътреиндивидна променлива тип на смесване на
дистракторите (т.е.смяна на обект или смяна на патерн), която бе приета за контролирана
променлива. Оказа се, че участниците по-често дават грешен отговор, когато смесването е на
ниво щрих (M=47.57; SD=18), отколкото на ниво обекти (M=36.95; SD=19). Тази разлика бе
оценена като статистически значима от приложения върху данните Repeated Measure
Analysis с вътреиндивидна променлива тип на смесването: F(1,46)=29,756; р=0,000 , η2/partial/
=0,393 (Графика 2).
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Графика 2. Относителен дял на грешките при контролираната променлива „патерн“.

За да проверим дали типа на смесването взаимодейства с типа на дистрактора, бе
направен Repeated Measures ANOVA с 2 вътрешногрупови променливи (тип на дистрактора
и тип на смесването). Главните ефекти на факторите тип на дистрактора (т.е. структурно
сходен, повърхностно сходен и несходен) и тип на смесването (т.е. обект и патерн) бяха
оценени като статистически значими, съответно: F (2,92) = 15,697, p=0,000, η2/partial/ =0,254 и F
(1,46) = 33,924, p=0,000, η2/partial/ =0,424. Интеракцията между факторите не достигна
статистическа значимост, но се наблюдава тенденцията за такава: F (2, 92) = 2,283, p=0,108,
η2/partial/ =0,047. Следователно макар, че участниците грешат по-често когато смесването е въз
основа на патерна на обектите (напр. щриховката на обектите), отколкото на нива обекти
(обекти от двата стимула са били разменени при формиране на дистрактора), това не
променя тенденцията към по-често погрешно разпознаване на дистрактори, които са
формирани въз основа на структурно и повърхностно сходство, в сравнение с дистракторите,
формирани въз основа на смесване между несходни стимули.
По отношение на зависимата променлива време за реакция бе проверено дали тя
зависи значимо от вътрегруповата променлива тип на дистрактора (т.е. структурно сходен,
повърхностно сходен и несходен). От анализите не са премахнати данни, тъй като не се
наблюдаваха такива, които да са под и над 2SD за всяко условие.
Участниците отговарят най-бавно дали стимулът е бил част от първата фаза на
изследването, когато той е дистрактор, получен въз основа на смесване на структурно сходни
стимули (M=2113; SD=717). По-бързо отговарят, когато дистракторите са получени въз
основа на смесване на повърхностно сходни (M=1950; SD=834) или несходни стимули
(M=1947; SD=717).
Repeated Measure ANOVA оцени като статистически значимо влиянието на
вътрегруповата променлива тип на дистрактора: F (2,92)= 6,517, p=0,002, η2/partial/= 0,124.
Bonferoni post-hoc test разграничи като значими единствено разликите във времето за реакция
между структурно сходен дистрактор и повърхностно сходен дистрактор (p=0,019) и
несходен дистрактор (p=0,005)(Графика 3).Участниците отговарят значимо по-бавно в теста
за разпознаване на структурно сходните дистрактори, отколкото на другите два дистрактора
(повърхностно сходни и несходни).
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Графика 3. Средно време на реакция за всяко от нивата
на фактора „тип на дистрактора“.

Анализи върху стимули отговарящи на критериите (дистрактори получени чрез смяна на
обект)
Общия брой верни отговори (67%) отново надвишава грешните отговори (33%). Вярно
са разпознати (59%) от базите. Типът на дистрактора оказва статистическо значимо влияние
върху отговорите на участниците (Графика 4): F(2, 92)=3.295, p=0.042.

Графика 4. Относителен дял на погрешно разпознаване
на дистракторите според техния тип, т.е. структурни, несходни и повърхностни.

Bonferroni post-hoc test отчете статистически значима разлика (р=0,047) само между
несходни и структурно сходни дистрактори. Не се наблюдава статистически значима разлика
между несходни и повърхностно сходни(р=0,186) и между структурно сходни и
повърхностно сходни дистрактори (р=1.000).
Времето на реакция също зависи значимо от типа на дистрактора: F(2, 92)=3.932,
p=0.023 (Графика 5). Според Bonferroni post-hoc test структурно сходните дистрактори се
разпознават погрешно като присъствали в първата част на изследването значимо по-бавно от
несходните дистрактори (р=0,055). Останалите разлики са статистически незначими.
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Графика 5. Средно време на реакция за всяко от нивата на фактора „тип на дистрактора“.

IV.

ДИСКУСИЯ

Представеният експеримент е продължение на линията от изследвания в областта на
конструктивна памет, смесване на събития и по-конкретно върху предсказанията на модела
AMBR. Настоящият експеримент е модификация на експеримент на Pavlova и Kokinov [15].
Това което е променено, обаче е начина на представяне на базите. Вместо да бъдат показвани
в четворките се показват последователно в случаен ред. По този начин, се редуцира
вероятността изследваните лица да кодират определени връзки и да смесват обекти още по
време на показването на стимулите. Така минимизирайки възможност за смесване още при
кодирането на информацията са тествани предсказанията на AMBR, според които смесването
се случва по време на извличане на спомена от паметта.
Хипотезата на изследването бе, че аналогичните източници ще бъдат по-чест източник
на изкривяване на спомени в сравнение с повърхностно сходни или несходни епизоди.
Това изследване не успя да репликира резултатите на Pavlova и Kokinov [15], според
които хората по-често конструират въз основа на смесване с аналогичен епизод, отколкото
въз основа на смесване с повърхностно сходен, но структурно несходен или на различен
епизод. Въпреки, че използвахме същите стимули и сходна процедура, ние получихме само
тенденция в тази посока. Като цяло, както структурно, така и повърхностно сходните
дистрактори бяха погрешно разпознавани значимо по-често от несходните дистрактори.
Нещо повече, тенденцията за повече погрешни разпознавания на структурно сходните пред
повърхностно сходните дистрактори изчезна, когато бяха анализирани само данните от
изчистените стимули (т.е. стимулите, които след претест бяха оценени като структурно
сходни, повърхностно сходни и несходни дистрактори).
От една страна, структурно сходни (аналогични) дистрактори може да са били
избирани по-често в изследването на Pavlova и Kokinov [15] поради шума в стимулите. От
друга страна, ефектът от оригиналното изследване може би е отслабнал поради промяната в
реда на подаване на базите: вместо едновременно да се подават и 4-те бази от всеки сет, в
това изследване базите от всеки сет бяха подавани последователно една по една в
предварително планиран ред. Така вероятността на смесване още при кодирането намалява,
тъй като за да бъдат смесени различни елементи, те трябва да бъдат поддържани в работната
памет, а разсроченото им подаване значително затруднява този процес. Това насочва към
различен механизъм на смесването от тези, които се коментират в статията на Pavlova и
Kokinov [15]: смесване при кодирането, а не при извличането на епизодите.
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Това изследване още веднъж потвърждава важността на структурното сходство при
конструиране на спомени. Хората смесват оригиналното събитие с аналогично такова, ако не
по-често, както Pavlova и Kokinov [15] показват, то поне толкова често колкото и с
повърхностно сходно събитие. Данните получени при измерване на времето на отговор при
хора все пак показват, че най-бавно се взима решение дали стимула е стар или нов при
структурно сходните дистрактори. Това може да говори въпреки всичко за различни процеси
при обработката на аналогичните елементи спрямо всички останали. Това несъмнено е
интересен ефект, който трябва да се изследва по-задълбочено.
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КАК СИТУАТИВНАТА ТРЕВОЖНОСТ ПРОМЕНЯ ПРОЦЕСА
НА СЪПОСТАВЯНЕ ПО АНАЛОГИЯ?
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HOW STATE ANXIETY CHANGES ANALOGICAL MAPPING?
Dilyana Nikolaeva Nikolova, New Bulgarian University
assist. prof. Penka Iordanova Hristova, PhD, New Bulgarian University
Целта на това изследване е да провери как ситуативната тревожност влияе върху съпоставянето по
аналогия. Предходните данни са противоречиви. От една страна, ситуативната тревожност влошава
справянето със задачи, които изискват както невербални (Tohill and Holyoak, 2000), така и вербални
(Vendetti, Knowlton and Holyoak, 2012) разсъждения по аналогия. От друга страна, ситуативната
тревожност повишава откриването на релационно сходство между геометрични конфигурации в проста
задача за съпоставяне с образец (matching-to-sample task) (Feldman, Hristova and Kokinov, 2010), спомага
за кодирането и идентифицирането на отношения между обектите (Hristova and Kokinov, 2011) и
подпомага разсъжденията по аналогия както при прости така и при сложни невербални стимули
(Hristova, Petkova and Kokinov, 2013).
Настоящото изследване се фокусира върху процеса на съпоставяне по аналогия, като манипулира
сложността на задачата чрез броя както на релевантните, така и на нерелевантните дименсии, по които
участниците са помолени да съпоставят две съвкупности от човешки фигури (т.нар. People Piece Analogy
task, използвана за пръв път от Sternberg, 1977). Като цяло, ситуативната тревожност води до по-добро
справяне със задачата за разсъждение по аналогия. Хората стават по-чувствителни към релационната
структура и разграничават по-добре аналогични от неаналогични стимули.
The aim of this study is to examine how state anxiety affects analogical mapping. Previous data are
contradictory. On the one hand, state anxiety hinders performance on both nonverbal (Tohill & Holyoak, 2000)
and verbal (Vendetti, Knowlton & Holyoak, 2012) analogy reasoning tasks. On the other hand, state anxiety
increases relational based choices in a simple matching-to-sample task with geometric figures (Feldman,
Hristova & Kokinov, 2010), fosters relational encoding (Hristova & Kokinov, 2011), and supports analogical
reasoning both with simple and complex nonverbal stimuli (Hristova, Petkova & Kokinov, 2013).
This study aims to explore the way state anxiety changes analogical mapping. Mapping complexity was varied
trough the number of relevant and irrelevant dimensions by which participants was explicitly asked to compare
two sets of human figures (i.e. People Piece Analogy task, first used by Sternberg, 1977). State anxiety, was
varied by counting backwards task. Overall, state anxiety improved analogy reasoning. People in high state
anxiety turned out to be more sensitive to analogies, i.e. they were better at distinguishing analogical form nonanalogical trials, compared to people with low state anxiety.

КАК СИТУАТИВНАТА ТРЕВОЖНОСТ
ПРОМЕНЯ ПРОЦЕСА НА СЪПОСТАВЯНЕ ПО АНАЛОГИЯ?
Все повече изследвания се опитват да изяснят по какъв начин емоциите и
настроението се отразяват върху когнитивните процеси. Tohill & Holyoak [15] поставят
началото изследванията, които търсят как тревожността влияе върху съпоставянето по
аналогия. Те индуцират ситуативна тревожност (state anxiety) чрез задача за броене назад
през 13, която надеждно повишава тревожността, според самооценъчната скала за
тревожност на Спилбъргър (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) [13]. Изследователите
използват визуална задача за кръстосано съпоставяне (cross-mapping visual task). Представят
им се двойки картинки с ежедневни ситуации. На всяка от картинките са изобразени повече
от три обекта, с различни връзки между тях. където целевият обект от първата картинка
може да се съпостави с други два обекта от втората картинка. Единият от двата възможни
отговора е визуално сходен (т.е. същият или много подобен), а другият – структурно сходен
(т.е. визуално различен обект, който играе аналогична на целевия обект роля) на целевия
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обект. Всеки участник наблюдава двете картинки в продължение на 15 секунди.След това
експериментаторът посочва един обект в първата картинка, а участниците са помолени да
преценят кой обект от втората картинка съответства на посочения (Експеримент I) или влиза
в същите отношения с останалите обекти от втората картинка (Експеримент II). Според
резултатите, ситуативната треножност води до по-малко отговори на база релационно
сходство в Експеримент I и до по-неточно откриване на релационно сходния обект в
Експеримент II. Авторите интерпретират тези резултати чрез теорията на Eysenck & Calvo
(1992 as cited in [3]), според която тревожните мисли отнемат от ресурсите на вниманието,
което е необходимо при решаване на определена задача, като по този начин се влошава
преработката на информация. Според Eysenck [3] тревожността не винаги води до влошаване
на крайния резултат: ограничените ресурси могат да компенсират вложените усилията. Tohill
and Holyoak [15] подчертават, че във втория си експеримент, участниците са експлицитно
насочени да съпоставят обектите на база релационно, а не повърхностно сходство,
следователно влошеното представяне със задачата за аналогии не може да се отдаде на
предпочитание към типа отговор, а на ограничения в работната памет, породени от
индуцираната ситуативна тревожност (state anxiety). Изглежда тревожните хора съпоставят
на база повърхностно, а не релационно сходство, тъй като то е по-лесно и изисква по-малко
ресурси [9]. Интегрирането на множество връзки между обектите и способността за
потискане на нерелевантни към задачата елементи зависят от свободните ресурси на
работната памет и са ключови за процеса на разсъждения по аналогия [10, 17, 2, 14].
Vendetti, Knowlton & Holyoak [16] обмислят алтернативни обяснения за получените
резултати от експериментите на Tohill & Holyoak [15]. Те смятат, че тези данни може да се
обяснят с неспособност за мислене въз основа на релации, а не с намален капацитет на
работната памет, породен от ефектите на тревожността. Тревожните хора предпочитат попростата стратегия за отчитане на повърхностното пред релационното сходство. Vendetti et
al. [16] провеждат експеримент със задача за съпоставяне по аналогия от типа A към B се
отнася така, както C към D, но използвайки вербални стимули и същата процедура за
индуциране на ситуативна тревожност, използвана от Tohill & Holyoak [15]. В част от
аналогичните стимули има семантично сходство, а в друга част – няма. Също така при някои
от неаналогичните стимули има семантично сходство, а при други – няма. Изследователите
предполагат, че участниците в тревожното условие са склонни да избират евристична
стратегия, базирана на семантично сходство, което би се отразило в предпочитанието им към
двойка с невалидна аналогия, в която има семантична близост, пред двойка със
съществуваща аналогия, за сметка на по-далечната семантична връзка. Резултатите показват,
че тревожността не намалява верните отговори, в условие, когато наистина има аналогия
между базата и целта. Това е така независимо от нивото на семантична близост между A:B и
C:D. От друга страна обаче, участниците в експерименталното условие по-често откриват
аналогия при семантично близки двойки, когато тя всъщност отсъства. Това показва, че
тревожността не затруднява интегрирането на релации, но може да означава, че тя насърчава
стратегия за даване на положителен отговор при семантично по-близки двойки (база и цел).
Избирането на „по-проста“ стратегия под влияние на тревожността би могло да обясни
получените резултати от Tohill & Holyoak [15], участниците са способни да правят
релационно съпоставяне, но избират стратегия, при която отговорът им се базира на
визуално сходство [16].
Интересувайки се от цялостния процес на правене на аналогии Feldman & Kokinov [5]
провеждат експеримент, използвайки процедура за индуциране на ситуативна тревожност
(state anxiety) чрез очакване за произнасяне на „публична реч“, използвана в редица други
изследвания (Graeff1, Parente, Del-Ben, Guimarães, 2003; Pertaub, Slater & Barker, 2002 as cited
in [5]). Получените резултати не показват разлика между хората в тревожно и неутрално
състояние по отношение на брой генерирани аналогии, структурна и семантична свързаност
между тях или убедителност и подробности в описанието. Те свързват техните данни с
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резултатите на Hristova [6], която установява, че хората в негативното настроение
предпочитат релационно-сходния отговор, докато хората в позитивно настроение се осланят
по-често на повърхностно сходство в задача за съпоставяне с образец (match-to-sample task),
в съответствие с хипотезата на Schwarz [12], че хората в негативно настроение обработват
информацията отдолу-нагоре (bottom-up), а хората в позитивно настроение - отгоре-надолу
(top-down). Нещо повече, Pacheco-Unguetti, Acosta, Callejas & Lupiáñez [11] откриват, че
ситуативна тревожност и тревожност като личностова черта (trait anxiety), оказват различно
влияние върху трите мрежи на вниманието, предложени от Posner & Petersen (1990) и Posner,
Rueda, & Kanske (2007 as cited in [11]. Използвайки невроизобразителна техника PachecoUnguetti [11] подкрепят идеята, че ситуативна тревожност (state anxiety) е обвързана с
доминирането на мрежата свързана с бдителността (alerting) и с ориентацията (orienting), а
тревожността като личностова черта (trait anxiety) – с потискане на мрежата, свързана с
екзекутивния контрол (executive control). От своя страна възприемането и подбора на
информация се свързват с обработка отдолу-нагоре (bottom-up), а разрешаването на
конфликти и съзнателния контрол – с обработка отгоре-надолу (top-down). В заключение,
това означава, че ситуативна тревожност (state anxiety) вероятно засилва bottom-up
процесите, а тревожността като личностова черта (trait anxiety) - потиска top-down процесите
на обработка на информацията.
Експериметът на Feldman, Hristova & Kokinov [4] се опитва да изясни
противоречивите резултати относно влиянието на ситуативната тревожност върху
разсъжденията по аналогия [15, 5, 6], като използва процедурата на „публичната реч“ за
индуциране на тревожност и задачата за съпоставяне с образец (match-to-sample task).
Подобно на стимулите на Tohill and Holyoak [15] и на Hristova [6], участниците трябва да
избират коя от две картинки е сходна на образеца, като едната е конструирана така, че да е
повърхностно сходна (т.е. съдържа същите обекти като форма или цвят), a другата да е
структурно сходна (т.е., обектите са различни, но тяхното пространствено разположение или
трансформация между фигурите са сходни на тези в образеца). Резултатите показват, че
участниците в тревожната група имат повече релационни отговори, отколкото хората в
контролната. Времето за реакция в двете групи не се различава, което според авторите
показва, че резултатите се дължат на ефектите на тревожността, а не на това, че тревожните
хора са по-внимателни и прекарват повече време над задачата. Това показва, че ситуативната
тревожност дори подобрява правенето на аналогии при ситуация, близка на използваната в
първия експеримент на Tohill & Holyoak [15]. Има обаче съществени разлики между двете
изследвания, които авторите обсъждат като евентуални причини за получените
противоречиви резултати. Сред тях са различната процедура по индуциране на ситуативна
тревожност (state anxiety), която би могла да предизвика различни нива на възбуда (arousal) и
различните задачи за съпоставяне по аналогия, използвани от двата екипа. Акцентира се и
върху възможността ситуативната тревожност да влияе по различен начин върху различните
субпроцеси на аналогиите: кодиране на отношенията (encoding), формиране на хипотези за
възможни съответствия и съревнование между възможните отговори, с цел да бъде избран
само един, който е най-подходящ (constraint satisfaction). В експеримента на Tohill & Holyoak
[15] участниците разполагат с 15 секунди за разглеждане на картинките, преди да им се
посочи целевия стимул и те да трябва да дадат отговор. Това може да означава, че те са
преминали през двата субпроцеса (кодиране на отношенията и формиране на хипотези за
възможни съответствия) и след въпроса на експериментатора продължава само третия
процес (съревнование между възможните отговори – constraint satisfaction), което значи, че
влиянието на тревожността може да е само върху него. Докато при Feldman [4] участниците
разполагат само с 4 секунди за трите субпроцеса и вероятно повлиява най-вече процесът на
кодиране (encoding). Следователно, щом тревожността подпомага кодирането [11], то хората
със ситуативна тревожност ще кодират по-бързо не само обектите, но и релациите между
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тях. Това вероятно е довело и до повечето отговори, основани на релационно сходство в
задачата за съпоставяне по образец, използвана от Feldman [4].
Hristova & Kokinov [7] решават да проверят дали наистина ситуативната тревожност
(state anxiety) подобрява кодирането (encoding) на релации между повърхностно различни
структури, което от своя страна засилва процесът на правене на аналогии. Този път те
прилагат процедурата за индуциране на тревожност, използваната от Tohill & Holyoak [15].
Задачата отново се състои от прости геометрични фигури, но се оставя време на участниците
да кодират базата, след което се показва само една картинка, която е или повърхностно
сходна с базата, или структурно сходна и те трябва да преценят дали отношенията във
втората картинка са същите както в базата. Резултатите показват, че тревожните участници
се справят по-бързо и точно с откриването на релационни съвпадения. Това означава, че
тревожността улеснява кодирането на релации между повърхностно различни, но структурно
еднакви стимули, но не значи непременно, че тревожните хора са по-добри в разсъжденията
по аналогия. По отношение на по-сложни задачи, като тази за кръстосано съпоставяне (crossmapping), използвана от Tohill & Holyoak [15], при която има повече релации и възможности
за хипотези, е възможно тревожността да пречи.
Именно поради тази причина Hristova, Petkova & Kokinov [8] рашават да се доближат
максимално до експеримента на Tohill & Holyoak [15], като използват една и съща процедура
за индуциране на ситуативната тревожност (state anxiety) и много сходна задача за
съпоставяне по аналогия. Целта на експеримента е да репликира Експеримент 2 на Tohill &
Holyoak [15] като експлицитно се варира нивото на релационна сложност в задачата.
Релационната сложност е операционализирана чрез броя на възможните хипотези, които
могат да участват в състезанието за най-добро съпоставяне. В самата задача това се
манипулира чрез броя на алтернативите, т.е. обекти в целевата картинка, които могат да
бъдат избрани като повърхностно или структурно сходни с базата [8]. В половината от
стимулите участниците трябва да избират между два, а в другата половина – между четири
потенциални обекта, които да съпоставят с целта.
Целта на текущия експеримент е по-детайлно изучаване на влиянието на ситуативната
тревожност върху суброцесите на разсъждението по аналогия, но не само чрез вариране на
нивото на релационна сложност, а и чрез добавяне на нерелевантни стимули, които трябва да
бъдат потиснати, за да стане възможно релационното съпоставяне. Очакваме, че участниците
с висока ситуативна тревожност ще се справят по-добре, независимо от нивото на
релационна сложност в съответствие с предходните изследвания,
според
които
тревожността улеснява кодирането на релации [4, 7, 8]. От друга страна, предполагаме, че в
условието, в което си изисква потискане на нерелевантната информация, тревожните
участници ще се затруднят повече, отколкото нетревожните, заради двойното натоварване на
тяхната работна памет. Потискането изисква допълнителни ресурси, с каквито хората с
висока ситуативна тревожност не разполагат, тъй като са ги разпределили между текущата
задача и обработката на генерираната от самите тях мисъл за потенциална заплаха [3]. С
други думи, очакваме интеракция между ситуативната тревожност, релационната сложност и
потискането на нерелевантна информация.
МЕТОД
За целите на експеримента беше използвана модифицирана версия на оригиналната
задача за съпоставяне по аналогия (People Pieces Analogy task), използвана от Viskontas et al.
[17]. Ситуативната тревожност бе индуцирана чрез процедурата за броене в обратен ред,
използвана от Tohill and Holyoak [15].
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ДИЗАЙН
За експеримента беше използван смесен факторен дизайн 2 х 2 х 2 (Таблица 1). НП1
беше варирана междугрупово – степен на ситуативна тревожност, а НП2 и НП3 бяха
варирани вътрегрупово – релационна сложност и потискане. Всяка от независимите
променливи беше варира на 2 нива:
• НП1 – степен на ситуатнивна тревожност с две нива: с и без индуциране на
тревожност
• НП2 – релационна сложност с две нива: съпоставяне по отношение на една или на
две предварително зададени черти
• НП3 – потискане с две нива: отсъствие или наличие на две черти, които са
нерелевантни към задачата
Зависимите променливи – време на реакция и брой правилни отгвори (дали двете
двойки стимули са аналогични една на друга).
СТИМУЛИ
Стимулният материал беше съставен от картинки с нарисувани на тях хора, като всеки
човек се варира по четири дименсии – пол (мъж/жена), цвят (черни/бели дрехи), ръст
(висок/нисък) и тегло (слаб/дебел). Всеки трайъл беше образуван от 4 фигури, или 2 двойки.
Първата двойка (A:B) представляваше база, в която имаше релации между двата съставящи я
обекта, а втората (C:D) беше целта, в която присъстваха или отсъстваха същите релации,
както в базата.
За целите на експеримента бяха съставени 5 листа, представляващи различни
комбинации между стимулите. Подаването на всеки лист беше рандомизирано спрямо реда
на участниците. Общият брой стимули за всеки лист беше 80, като 40 от четворките са
аналогични, т.е. релации в базата (A:B) са същите като тези в целта (C:D). Останалите 40
четворки не са аналогични, т.е. релации в базата (A:B) не са същите като тези в целта (C:D).
Комбинациите бяха получена като на случаен принцип бяха избрани 40 двойки (A:B) от
общо всички възможни (256), които се съчетаха с други 40 двойки (C:D), избрани отново на
случаен принцип по такъв начин, че се получиха 40 аналогични четворки (A:B::C:D), по 10 за
всяко условие (Таблица 2). Тази процедура се повтори 5 пъти, за да се получат 5 различни
комбинации, нужни за 5-те листа. Освен това бяха добавени 40 напълно неаналогични
четворки (A:B::C:D), като всеки от стимулите в A:B и C:D беше различен спрямо другите по
всяка от възможнте дименсии (пол/цвят/ръст/тегло). Това улесняваше отговора дали двете
двойки са аналогични, тъй като обектите бяха очевидно различаващи се по всяка една от
дименсиите. Така бяха образувани неаналогичните двойки, които бяха еднакви за всички
листове. По този начин беше възможно избирането на която и да е от четирите
характеристики за вариране на релационната сложност и потискането.
Релационната сложност в задачата беше варирана на две нива, чрез изписване на
екрана на една или две (Фигура 1) от 4-те характеристики (пол/цвят/ръст/тегло), по които
участникът трябваше да прецени дали първата двойка (A:B) е аналогична на втората (C:D).
За да се варира потискането между A:B и C:D можеше да има 2 или 0 характеристики, които
участниците трябваше да инхибират, за да отговорят на въпроса дали базата (A:B) е
аналогична на целта (C:D). Този фактор също беше вариран на две нива – без потискане и с
потискане на 2 черти (Фигура 1). По същият начин факторите релационна сложност и
потискане бяха варирани и в неаналогичните четворки (A:B::C:D), чиито обекти се
различаваха помежду си по всяка от четирите характеристики (пол/цвят/ръст/тегло).
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Фигура 1. Пример за аналогична четворка (A:B::C:D), релационна сложност 2 – цвят и ръст (т.е.
участниците са помолени да преценят дали A:B и C:D са аналогични по отношение на
характеристиките цвят и ръст), потискане 2 – пол и тегло (т.е. участниците в този пример трябва
да се абстрахират от пола и теглото на хората, които са представени като съответно A, B, C и D)

На Фигура 1 е представен стимул, при който A:B и C:D са аналогични по
характеристиките цвят и ръст, т.е. двойките се състоят от хора, облечени с дрехи в един и
същ цвят и с една и съща височина. Следователно в този случай двойката A:B e аналогична
на двойката C:D. Тези двойки не са аналогични по характеристиките пол и тегло, т.е. в
първата двойка (A:B) обектите не се различават по пол и тегло, докато във втората двойка
(C:D) се различават по тези характеристики. По този начин се манипулират независимите
променливи релационна сложност и потискане.
ПРОЦЕДУРА
Експериментът се състоеше от една сесия с продължителност 15 минути, като тя се
провеждаше индивидуално с всеки участник. Изследването беше проведено в
звукоизолирана кабина в лабораторията по експериментална психология към Нов Български
Университет. Участниците бяха разпределени чрез предварителна рандомизация между
отделните условия. Експериментът протече по следния начин:
1. Запознаване на участниците със съдържанието на информираното съгласие за участие
в изследването и индивидуалното му попълване от всеки човек
Всеки участник беше помолен да влезе в звукоизолирана кабинка, след което
експериментатор 1 му даваше бланка за съгласие, с което да се запознае и да заяви
официално желанието си да участва в експеримента.
2. Запознаване на участниците с цялостната процедура на изследването и даване на
индивидуална инструкция за поцедурата за тревожност, в зависимост от условието
Експериментатор 1 питаше всеки участник дали разбира това, което е написано в
съгласието за участие и при необходимост го повтаряше или обясняваше. След това се
обясняваше процедурата за тревожност в зависимост от условието.
На участниците, попаднали в експерименталното условие се обясняваше, че
първоначално изследването се интересува от това как хората репрезентират числа. За
тази цел те ще трябва да броят назад през 13, започвайки от число, което ще им бъде
дадено от експериментатор 2. На участниците се даваше пример и обяснение какво
означава да броят назад през 13, т.е. от първоначално даденото им трицифрено или
четирицифрено число, те ще трябва да вадят 13 и да казват кое е следващото число
назад през 13. Беше им казано, че разполагат с 45 секунди, за извършване на това
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броене, като верността на техните отговори ще бъде проверявана отново от
експериментатор 2, а засичане на времето – от експериментатор 1. Също така на
хората беше обяснено, че тази процедура ще се повтори както в началото, така и в
края на експеримента.
На участниците в контролната група, бяха казани същите неща, с единствената
разлика, че от тях се искаше да броят на глас от 1 нататък в продължение на 45
секунди, с темпо, което ги кара да се чувстват добре и в поза, която е удобна за тях и
ги кара да релаксират.
3. Процедура за индуциране на тревожност в зависимост от условието Tohill &
Holyoak (2000) [15]
При участниците в тревожната група влизаше експериментатор 2, който им подаваше
по едно първоначално четирицифрено или трицифрено число (1000, 970 или 950), от
което лицето трябваше да започне да брои назад през 13. При всяка грешка от страна
на участника, експериментатор 2 казваше „Грешка!“, при което лицето трябваше да се
върне и да се поправи. Ако то забравеше последното вярно число, питаше
експериментатор 2, който му го казваше. Паралелно с това, експериментатор 1
пресираше участника да смята по-бързо, защото времето му изтича. След изминаване
на 45-те секунди, експериментатор 2 излизаше от кабинката, а експериментатор 1
напомняше на лицето, че тази процедура ще бъде повторена още веднъж. Преди
нейното повторение обаче, трябва да мине време, което ще запълнят с други задачи.
При участниците в контролната група не влизаше експериментатор 2 и от тях се
искаше да броят на глас от 1 нататък (във възходящ ред) в продължение на 45
секунди. Те бяха помолени да се отпуснат и да броят с темпо, което е приятно за тях и
ги кара да се отпуснат.
4. Задача за съпоставяне по аналогия
Всеки участник премина през 80 задачи за съпоставяне по аналогия. Инструкциите и
стимулите се показваха на екрана на компютър, а лицето отговаряше чрез натискане
на бутони на кутия за отговори (button box), свързана с компютър, като левият бутон
беше за отговор „ДА“ (двойките A:B и C:D са аналогични), а десният – „НЕ“
(двойките A:B и C:D не са аналогични).
Първоначално участниците се запознаваха с общата инструкция на задачата, при
която се изясняваше, че трябва да се отговаря на въпроса дали отношенията между
първата (A:B) и втората (C:D ) двойка са аналогични. Последваше пример, с подробно
обяснение кога и по кои характеристики (пол/цвят/ръст/тегло) двойките са и по кои не
са аналогични. Подаваше се и инструкция за работа с кутията за отговори (button box).
След това имаше кратка тренингова сесия, състояща се от 8 задачи. Целта на тази
сесия се състоеше в това, участниците да свикнат да работят с кутията за отговори
(button box) и да разберат целта на задачата. Времевата последователност на
събитията в рамките на един трайъл е представена на (Фигура 2):
+
(500msec)



дименсия 1/дименсия
2
(1000 msec)

картинка(A:B::C:D)/дименсии


(без ограничение във времето)



отговор

Фигура 2. Времева последователност на събитията в рамките на един трайъл от експеримента

5. Попълване на българската стандартизация на самооценъчната скала за тревожност
на Спилбъргър (STAI) [1]
Участниците от двете групи бяха помолени да попълнят самооценъчната скала, като
им беше споменато, че трябва да мине още малко време преди следващото броене,
което трябва да запълнят с попълване на въпросника.
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6. Второ броене
И в двете групи участниците бяха помолени да повторят същата процедура за броене.
В тревожното условие обаче, беше извършен дебрифинг – участниците не бяха
пресирани с времето докато брояха, грешните отговори не бяха отчитани и
представянето им беше отбелязано като отлично.
УЧАСТНИЦИ
В експеримента взеха участие 82 студента от Нов Български Университет – 42 жени и
40 мъже. Средната възраст на участниците беше 22,6 години, а възрастовият диапазон
бе между 19 – 37 години. Данните за изследването бяха събрани от екип от двама
експериментатори. Родният език на всички изследвани лица е български. Студентите
даваха писменото си съгласие и участваха в изследването в рамките на курса
„Участие в експерименти“ към бакалавърската програма по психология или по
собствено желание извън рамките на този курс.
Не бяха вземани предвид резултатите на трима участници, тъй като техните бланки
(съгласие за участие и самооценъчната скала за тревожност на Спилбъргър – STAI)
бяха изгубени. Освен това от анализите бяха премахнати още трима участници.
Единият – заради много високи нива, както на ситуативната тревожност (state anxiety
– SA), SA=70 точки, при средно за всички участници M=39,01 точки (SD=9,62), така и
на тревожността като черта (trait anxiety – TA), TA=66 точки, при средно за всички
участници M=39,07 точки (SD=9,39). Другите двама участници бяха премахнати,
заради сработване на процедурата по индуциране на ситуатива тревожност в
противоположна на групата посока. При единия участник (експериментално условие)
SA=25 точки, при средно за всички участници от тревожната група M=40,21 точки
(SD=9,21) и TA=50 точки, при средно за всички участници от тревожната група
M=40,46 точки (SD=9,89). При другия участник (контролно условие) SA=52 точки,
при средно за всички участници от контролната група M=37,71 точки (SD=9,99) и
TA=35 точки, при средно за всички участници от контролната група M=37,57 точки
(SD=8,69).
РЕЗУЛТАТИ
check)

Проверка на успешността на манипулацията за ситуативната тревожност (manipulation

След премахване на резултатите на шестимата участници, средния бал по скалата за
ситуативна тревожност по теста на Спилбъргър бе значимо по-висок в експерименталната
(M=40,6 точки, SD=9) в сравнение с контролната група (M=36,42 точки, SD=8,27):
F(1,75)=4,42; p=0,04. Средните резултати, при експерименталната и контролна група при
тревожността като черта (trait anxiety) не се различаваха значимо в двете групи: F(1,75) =
2,74; p=0,1 (средно за експерименталната група M=40,23 точки (SD=9,9), за контролната –
M=36,86 точки (SD=7,49).
БРОЙ ВЕРНИ ОТГОВОРИ
Отговорите на всички аналогични стимули бяха обработени с Repeated Measures
ANOVA by subjects в SPSS. Заложихме една междугрупова независима променлива с две
нива (ниво на ситуативна тревожност (state anxiety) в експерименталната и контролна група)
и две вътрегрупови независими променливи отново с по две нива (релационна сложност на
задачата – 1 и 2 характеристики; потискане – без потискане на нерелевантна информация и с
потискане) върху данните за верни отговори.
Като цяло, участниците в експерименталната група дават значимо повече верни
отговори от участниците в контролната група (Фигура 3): F(1,74) = 4,45; p=0,038, η²=0,06.
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Задачата с по-висока релационна сложност (2 характеристики) действително се оказа потрудна за участниците и те даваха по-малко верни отговори в това условие, отколкото в
условието, при което трябваше да сравняват двете съвкупности от човешки фигури по 1
характеристика (Фигура 4): F(1,74) =15,54; p<0,001, η²=0,17. Задачите с потискане също се
отличиха със повече грешки в сравнение със задачите без потискане: F(1,74) =78,29; p<0,001,
η²=0,51 (Фигура 5).

Фигура 3. Главен ефект на фактора тревожност върху верните отговори

Фигура 4. Главен ефект на фактора релационна сложност върху верните отговори

Фигура 5. Главен ефект на фактора потискане върху верните отговори
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Открихме значима интеракция само между факторите релационна сложност и
потискане спрямо средния брой верни отговори (F(1,74) =4,42; p=0,039, η²=0,06). Това
означава, че при ниво на релационна сложност 1 и изискване за потискане, участниците са се
справили по-зле, отколкото без потискане, но когато нивото на релационна сложност е било
2, тяхното представяне значително е спаднало при добавяне на изискване за потискане,
отколкото без (Фигура 6).
Всички разлики между тези 4 условия на експеримента бяха оценени като
статистически значими от Bonferroni Post Hoc анализ на интеракцията в STATISTICA.
Открихме значима разлика между условията релационна сложност 1 с потискане и
релационна сложност 1 без потискане (p<0,001); значима разлика между условията
релационна сложност 2 без потискане и релационна сложност 1 с потискане (p=0,023); също
така между условията релационна сложност 2 с потискане и релационна сложност 1 без
потискане (p<0,001); между условията релационна сложност 2 с потискане и релационна
сложност 1 с потискане (p<0,001); между условията релационна сложност 2 с потискане и
релационна сложност 2 без потискане (p<0,001).

Фигура 6. Влияние на факторите релационна сложност и потискане върху верните отговори
на участниците при задача за съпоставяне по аналогия

ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ
Първо бе извършена процедура по премахване на ±2SD за всяко от осемте условия.
След това отново направихме направихме 2(ниво на ситуативна тревожност:
експериментална и контролна група) x 2(релационна сложност на задачата:1 и 2
характеристики) x 2(потискане: без потискане на нерелевантна информация и с потискане)
Repeated Measures ANOVA by subjects в SPSS. Анализът отново бе направен само въpху
аналогичните стимули.
Както задачите с висока релационна сложност (Фигура 7) така и задачите, които
изискваха потискане на нерелевантни характеристики (Фигура 8), забавиха значимо времето
за отговор на участниците: F(1,72) =10,28; p=0,002, η²=0,13 и респективно, F(1,72)=141,29;
p<0,001, η²=0,67. Времето за реакция не се промени значимо под влияние на ситуативната
тревожност: F(1,72) =0,24; p=0,63. Нито една от интеракциите между факторите не бе
оценена като значима.
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Фигура 7. Главен ефект на фактора релационна сложност върху времето на реакция

Фигура 8. Главен ефект на фактора потискане върху времето на реакция

АНАЛИЗ НА ИНДЕКС D'
Индивидуално за всеки участник беше изчислен d', за да проверим дали хората реално
разграничават аналогичните от неаналогични четворки (A:B::C:D) 1. Средната стойност на d'
в контролната група беше 1,07 (SD=0,88), а в експерименталната 1,45 (SD=0,74). Разликата
между тях бе оценена като маргинално значима: F(1, 60)=3,427; p=0,069, η²=2,22. Вземайки
предвид силата на ефекта, може да кажем, че се наблюдава тенденция тревожните хора да са
по-чувствителни към вида задача (аналогична и неаналогична), макар изпълнението и на
двете групи да е средно към добро (Фигура 9). Разпределението в тревожната група е поконсистентно, т.е. повече от участниците разграничават аналогичната от неаналогична
задача (Фигура 10). Критерия (Criterion – C) на участниците, в контролната група бе 0,26
(SD=0,33), а в експерименталната група 0,16 (SD=0,40). И двете група са имали висок
критерий (C>0), което означава, че участниците са били по-склонни да дават отговор „НЕ“
(A:B::C:D не са аналогични), отколкото „ДА“ (A:B::C:D са аналогични) (Фигура 11).
Разликата между критерия (С) на двете групи не е значима: F(1, 60)=1,184; p=0,281, η²=0,16.

1

Предварително беше премахнат лист 4 и всички данни свързани с него, заради неправилно балансиране на
условията. В този лист, поради грешка, неаналогичните стимули са били включени само в условия релационна
сложност 1 без потискане и релационна сложност 2 с потискане. По този начин бяха премахнати от анализа още
14 участници.
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Фигура 9. Резултати от d' върху броя отговори в експерименталната и контролна група

Фигура 10. Хистограми на разпределението в експерименталната и контролна група по индекс d'

Фигура 11. Хистограми на разпределението в експерименталната и контролна група по индекс C

ДИСКУСИЯ
Целта на този експеримент бе по-детайлно изучаване на суброцесите на
разсъждението по аналогия, но не само чрез вариране на нивото на релационна сложност, а и
чрез добавяне на нерелевантни стимули, които трябва да бъдат потиснати, за да стане
възможно релационното съпоставяне. Базирайки се на предишни изследвания в областта [15,
17, 2, 4, 7, 8], очаквахме взаимодействие на факторите тревожност и релационна сложност
(тъй като при висока ситуативна тревожност се подобрява кодирането на обекти и релации) и
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евентуално на факторите тревожност и потискане (въз основа на предположението, че
задачата за кръстосано съпоставяне, която използват Tohill & Holyoak [15] изисква повече
потискане и затова те намират влошаване, а не подобряване на съпоставянето по аналогия
при висока ситуативна тревожност). Липсата на вразимодействие между тревожността и
останалите фактори в изследването (релационна сложност и потискане) не ни дава основание
да приемем, че евентуалните причини за противоречивите емпирични данни, свързани с
влиянието на тревожността върху съпоставянето по аналогия са свързани с трудността на
задачата. Това, което можем да кажем със сигурност е, че ситуативната тревожност води
като цяло до по-добро справяне при задачи за разсъждение по аналогия. Този резултат е
консистентен с резултатите на Feldman & Kokinov [5] и Hristova & Kokinov [7], но
противоречи на резултатите на Tohill, & Holyoak [15]. Текущото изследване не дава ясен
отговор дали това се дължи на по-бързото и успешно кодиране на релации или използване на
различни стратегии, породени от ефектите на тревожността. Като цяло, можем да твърдим,
че тревожността кара хората да са по-чувствителни към типа задача, т.е. те по-ясно
разграничават аналогичните четворки (A:B::C:D) от неаналогичните в сравнение с
нетревожните хора, но не можем да кажем защо.
Ясно е, че по-високите нива на релационна сложност и изискването за потискане на
нерелевантни елементи правят задачите за съпоставяне по аналогия по-трудни за
участниците по отношение както на точността при отговор, така и на времето им за реакция.
Нещо повече, колкото повече релации трябва да бъдат взети предвид и колкото повече
релации трябва да бъдат потиснати в хода на съпоставянето по аналогия, толкова по-трудна
става задачата за участниците, независимо от нивото на тяхната ситуативна тревожност.
За да успеем да демонстрираме ефектите на тревожността върху задачи с различна
сложност и изисквания за потискане, може би е необходима по-различна задача, както при
Hristova et al. [8] и Tohill & Holyoak [15]. Вероятно, използваната от нас не е достатъчно
чувствителна и не успява да покаже предимството на тревожните хора при кодирането на
релации. Възможно е също предварителното подаване на релевантните към съпоставянето по
аналогии дименсии да редуцира ползите от по-ефективното кодиране на релации и обекти,
докладвано от Hristova & Kokinov [7].
В заключение, това изследване за пореден път подкрепя емпирично възможността
ситуативната тревожност да подобрява справянето със задачи, които изискват съпоставяне
по аналогия. Въз основа на него обаче не можем да заключим защо това се случва.
Експерименталното вариране на трудността на задачата като брой релевантни дименсии и
брой нерелевантни такива, които трябва да бъдат потиснати, затруднява хората, но не
интерферира с фактора тревожност.
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EMOTION AND REASON IN MORAL JUDGEMENT
Veselina Hristova Kadreva, New Bulgarian University
assist. prof. Evgeniya Hristova, PhD, New Bulgarian University
Настоящото изследване използва прецизно контролирани морални дилеми с цел да бъде изследвана
ролята на емоциите при формирането на моралната преценка. Изучават се специфични ситуации, които
противопоставят индивидуални човешки права и благото на повече хора. Отчита се моралната
преценка, кожна проводимост и време за отговор. Изследват се факторите наличие на физически
контакт, инструменталност на убийството и неизбежност на смъртта. Установява се влияние на
трите фактора върху моралната преценка. Представят се доказателства за участието на емоциите в
процеса на преценка: ситуации, в които убийството се извършва без физически контакт, както и
ситуации, в които то не е преднамерено, изискват повече време за отговор и са придружени от по-силна
емоционална възбуда. По-дългото време за отговор е специфично за отговорите „допустимо“.
The current research uses precisely controlled moral dilemmas so that the role of emotional processing in moral
judgment could be studied in a clear and concise manner. Specific situations which oppose personal human
rights versus greater good are explored. Moral judgments, skin conductance response and response time data is
collected. Differences in judgment due to variation of physical directness of harm, instrumentality of harm and
inevitability of death factors are reported. Evidence for emotional processing are provided: impersonal and
incidental dilemmas are both deliberated longer and accompanied by greater arousal compared to personal and
instrumental dilemma. Longer response times and higher arousal are also typical for responses “permissible”.

1. INTRODUCTION
1.1. Moral Dilemmas
Morality represents a belief that certain intentions, decisions or behaviors are either ‘right’ or
‘wrong'. Usually, it is difficult for people to disregard others’ actions even if they do not affect them
personally. It is not a precedent that we judge others behavior and often categorize it as unethical or
immoral. Just the opposite. While some moral views and decisions are very easy to accept some
might be contradictory because of conflict with other beliefs or rights. Inconsistencies in beliefs
among different people and their various positions on rights and duties have led to continuous
disputes on various topics: from everyday life issues as e.g., interpersonal relationships to legal
issues such as gay marriage, abortion, euthanasia, environmental politics or criminal penalties. On
what grounds do we decide that certain behavior is right or wrong? Philosophers have tried to
answers this question developing different normative theories. Deontological moral theories state
that acts should not be determined by their consequences but their rightness or wrongness depends
on the principle that this act represents. It is the principle itself that is able to justify or explain the
act. An influential deontology theory is suggested by Kant, according to which a principle able to
justify a certain act needs to be applicable as a universal law that operates without exception [8]. On
the other side, Utilitarian theories of morality hold that behavior which is motivated to achieve
greater good in the sense of ‘optimal utility’ is right and should not be judged as immoral.
Utilitarian and deontological theories are normative and as such are a subject of ethics and
philosophy. While philosophy and ethics prescribe certain moral behaviors based on normative
theories, experimental psychology in the field of morality has aimed to identify and describe the
various cognitive processes that underlie and shape moral judgment.
Many moral controversies are in fact ones that oppose individual rights versus greater good. The
‘trolley problem’ [3] which was first introduced as a thought experiment in the field of ethics, has
been considered to successfully capture the described controversy and as such is extensively used in
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both psychological and neuroscience research in the field [4], [5], [13], [14]. The following scenario
could illustrate the trolley problem: ‘A runaway trolley is headed for five people who will be killed
if it proceeds on its present course. The only way to save them is to hit a switch that will turn the
trolley onto an alternate set of tracks where it will kill one person instead of five. Is it morally
appropriate to turn the trolley in order to save five people at the expense of one?’ [5]. When people
are asked to judge the moral appropriateness of the suggested intervention most of them find it
appropriate. When the same dilemma is modified to suggest pushing a stranger from a Footbridge
(again, in order to save 5 other people), this resolution is overall appraised as ‘not appropriate’ [5].
The observed results are interesting as from a rational point of view, both situations are the same: 1
person is harmed and 5 are sacrificed, still, dilemmas are discriminated. It seems that rationalist
models that promote pure reasoning and reflection as causal in moral judgment are not applicable
here. A more plausible explanation for this dissociation is given by theories that emphasize the role
of emotional processing in judgment.
1.2. Emotions and Moral Judgment
A relatively radical theory ‐ The Social Intuitionist theory suggests that morality is based on
intuitions rather than logical reasoning [6] where ‘intuition’ is defined as ‘a kind of cognition’ but is
opposed to pure reasoning; moral emotions are also part of the intuitions and are considered the
most significant guide of morality. According to Haidt [6] who introduces the theory, reasoning
serves as a ‘post‐hoc justification’ of automatic and intuitive moral judgment guided by emotion.
Greene et al. [5] also reported data that confirmed the importance of emotional processing.
According to Dual-process theory introduced by the authors, the ‘up-close and personal’ harm (as in
the Footbridge dilemma) produces negative emotional response which interferes with rational
deliberation and prevents endorsement of utilitarian actions. On the other hand, ‘impersonal’ harm
(in the case of the Trolley problem) fails to produce a strong emotional response and sacrifice seems
a reasonable choice. Researchers provided both response time and fMRI data in support of Dualprocess theory. Brain areas associated with emotional processing were activated when personal
moral dilemmas were considered while judgment of impersonal moral dilemmas fired areas
associated with working memory and cognitive control. Also, in the rare cases when participants
approved of personal harm they needed more time to do so. Longer response times were interpreted
as a result of the interference that the automatic emotional response produced.
Although the study was really influential in the field, several authors [9], [11], severely criticized
the stimulus material. Following reanalysis of data McGuire et al. [9] attributed the results to the
strong effects of single dilemmas. Possible confounds were eliminated by Moore et al. [11] and
three other factors (inevitability of death, self-risk and intentionality of harm) were included in their
design. All these factors were found to influence judgments. When stimulus material was improved,
the study failed to replicate response time findings of Greene et al. [5] - there was no increase in
response time when participants gave positive responses to personal dilemmas. Although Moore
and his colleagues criticized the research in support of Dual-process theory, the authors also did not
control for a number of potential confounds in their study.
2. GOALS
The current research aims to study the role of emotions in moral judgment exploring two additional
factors that are not taken into account by Greene et al. [5] but which have been found to influence
judgment [11] as described above:
Inevitability of death – deathful harm needs to be inflicted either to a person that is going to die
anyway (inevitable death), or to a person that is not endangered by the situation described in the
scenario (avoidable death);
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Instrumentality of harm – harm is inflicted intentionally as an instrument to save other endangered
people (instrumental harm) or is a byproduct of another act, aiming to save more people threatened
(incidental harm).
Following Moore et al. [11], the personal-impersonal distinction introduced by Greene et al. [5] is
narrowed to the factor physical directness of harm which reflects ‘more versus less direct harm’ and
this factor is also examined. In the personal condition, harm is inflicted through physical contact
while in the impersonal condition harm is mediated through mechanical-technological means.
The three factors of interest are studied in two separate experiments. Experiment 1 explores
physical directness of harm and inevitability of death while controlling for instrumentality of harm.
In Experiment 2, instrumentality and inevitability of death are manipulated while controlling for
physical directness of harm. In both experiments the stimuli are structured homogenously and the
same method is used.
Hypothetical, artificial moral dilemmas are constructed while controlling for a number of possible
confounding factors.
To study moral judgments, responses about the moral permissibility of the hypothetical resolutions
to the dilemmas are elicited. Response time data is collected to identify potential interference
between emotional processing and rational deliberation (interference is supposed to produce longer
reaction times). Skin conductance response (SCR) is used as a measure of emotional involvement in
moral judgment. Being a non–invasive and reliable method to identify sympathetic arousal,
electrodermal activity measures are widely used to detect emotional engagement in judgment and
decision making [2]. Another significant advantage of the method is that it is sensitive to emotional
responses that might not be consciously processed and therefore can not be reported by participants.
The SCR is found to be positively correlated with emotional arousal [1].
3. STIMULI
All of the stimuli are constructed with the aim to control for possible confounding factors identified
in the previous research:
1. All of the stimuli are homogenously structured: introductory paragraph describes the situation,
followed by one sentence that introduces the one and only means of escape; finally, a resolution
is suggested in a third paragraph.
2. Two avoidable and two inevitable situations (introductory paragraphs) are used. In order to
manipulate physical directness of harm and instrumentality of harm only the resolution
paragraphs are modified. Three versions of resolutions for each of the situations are designed:
Personal-instrumental, Impersonal-instrumental, and Personal-incidental.
3. In all situations is suggested a constant tradeoff between killing one person and saving five
other persons.
4. In all dilemmas participants are assigned the role of the protagonist and there is no self-risk.
5. The introductory paragraph describes simply a presence of the protagonist in a certain working
environment without explicitly assigning a specific role or any responsibilities to them.
6. All of the six endangered persons are identified with equal roles in the described working
environment /one and the same for all six persons‐ workmen, miners, crew members/ thus
suggesting equal responsibilities.
7. The endangered and potentially sacrificed persons are adults only.
8. All situations are designed to illustrate artificial scenarios in order to avoid potential
confounding effects (e.g. familiarity with a certain situation or readily available personal
opinion on resolutions.
9. Each situation is followed by one and the same question: ‘Is it permissible to act as described?’
with two possible responses –‘Yes’ and ‘No.
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An example of avoidable dilemma with 3 possible resolutions is presented here and the full listAn example of
avoidable dilemma with 2 possible resolutions (personal and impersonal) is presented below:
Situation (Avoidable)

Resolution (Personal Instrumental)

Judgment

You are on the roof of a tall
building. Builders are working on a
scaffolding outside the building.
Suddenly part of the scaffolding is
disassembled. Five builders turn out
to be suspended on an unstable
structure, which is about to collapse,
and the five builders are going to
die. One of the builders is on a
stable part of the scaffolding.

The only thing that you can do is to push the builder
who is on the stable part of the scaffolding.

Is it
permissible
to act as
described?

In order to prevent the collapse of
the scaffolding, its load needs to be
reduced.

The builder will fall and the load on the scaffold will be
reduced enough.
He is going to die but the other five persons will be
saved.

YES NO

Resolution (Impersonal Instrumental)
The only thing that you can do is to press a button in
order to unfasten the safety belt of the builder who is on
the stable part of the scaffolding.
The builder will fall and the load on the scaffold will be
reduced enough.
He is going to die but the other five persons will be
saved.
Resolution (Impersonal Incidental)
The only thing that you can do is to push a control
button and to release a heavy container that is hanging
from the platform.
It is going to fall down on the rails. The container is
heavy enough to stop the speeding trolley. There is
another workman on the container, who is going to fall
down on the ground.
He is going to die but the other five persons will be
saved.

4. METHOD
4.1. Procedure and Data Recordings
Participants are tested individually. First, the electrodes for recording skin conductance are
attached. Next, the experimenter reads the instructions. In the instructions it is emphasized that
participants have to imagine that the action described is the only possible action; that they have to
disregard legality and have to consider only moral appropriateness of judgment. Each participant is
asked to remain relatively still in order to avoid artifacts in the recordings.
Following three practice dilemmas, the eight stimuli are presented in random order using the EPrime 1.2 software. Each dilemma is presented on a single screen. Participants give self-paced
confirmation for reading completion and comprehension of the presented dilemma by pressing a
key. After the key press the screen is changed – the description of the dilemma disappears and the
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following question appears: ‘Is it permissible to act as described?’. Participants respond either ‘Yes’
or ‘No’ using the computer keyboard. The response is followed by 8 seconds inter-trial interval.
4.2. Responses and Response Time Data Recordings
Responses and response time data are collected via E-Prime 1.2. The response time is considered
the interval between the question onset and the YES/NO response.

4.3. Skin Conductance Recordings
Skin conductance is recorded using the Biopac, Inc. MP 150 system and the GSR100C amplifier
with a sampling rate of 200 samples/s. Constant voltage (0.5 V) is used to measure skin
conductance. The amplifier is connected to TSD203 Ag-AgCl, unpolarizable finger electrodes. The
electrodes are placed on the left hand of the participants and they used their right hand to select
choices with the computer keyboard.
As the skin-galvanic reaction is developing slowly after a stimulus presentation, skin conductance
signal (SCR) is shifted by 200 samples (1 s). In order to remove the high frequency noise and the
tonic component the SCR signal is smoothed (smoothing interval of 200 samples) and then a
moving-difference function (10 samples difference interval) is applied, leaving only the phasic
changes (Naqvi & Bechara, 2006).
The markers generated by the presentation software are used to synchronize the skin conductance
recordings with
5. EXPERIMENT 1
5.1. Design
Physical directness of harm (personal vs. impersonal) and inevitability of death (avoidable vs.
inevitable) are manipulated in a within-subjects design.
Each participant is presented with 8 dilemmas - 4 scenarios (2 avoidable and 2 inevitable) each with
personal and impersonal resolutions. Dilemmas are presented in order randomized for each
participant.
For each dilemma, the following measures are analyzed: number of responses ‘permissible’,
response times, skin-conductance reaction (SCR) during the response period.
Hypothesis
Resolutions of personal dilemmas are predicted to be appraised as less permissible compared to
impersonal ones. Also killing one person to save more people is hypothesized to be judged as more
permissible when death is inevitable (compared to avoidable).
We think that emotional processes are present and interfere with rational calculations not only in
personal dilemmas (as suggested by [Greene,2001]) but are present in all scenarios in which people
have to make difficult decisions - and especially if they make decisions involving harm to other
persons (as suggested also by [Moore, 2008]).
5.2. Participants
A total of 31 participants (10 male, 21 female) took part in the experiment. The age range was from
18 to 34 (M = 22.6). The participants took part in the experiment in exchange for partial credit
toward an undergraduate course requirement. SCR data from 1 participant was discarded due to
technical difficulties.
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5.3. Results: Responses to the Dilemmas
Mean number of responses ‘permissible’ was analyzed in a repeated-measures ANOVA with 2
within-subjects factors - physical directness of harm (personal vs. impersonal) and inevitability of
death (avoidable vs. inevitable).
Data is presented in Fig. 1. The interaction between factors was not significant. Analysis revealed
main effect of physical directness of harm (F (1, 30) = 4.02, p = 0.05, ηρ² = 0.12) - impersonal harm
was judged as more permissible than personal harm (54.9% vs. 43.5% ‘permissible’ responses).
There was also a main effect of inevitability of death (F(1, 30) = 55.8, p = 0.00, ηρ² = 0.54) - killing
someone whose death is inevitable was judged as more permissible than harming a person whose
death is avoidable (68.3% vs. 30.1% responses ‘permissible’).

Fig. 1. Mean percentage of responses ‘permissible’.

Results are consistent with previous research and confirm the importance of factors physical
directness of harm and inevitability of death in making moral judgments. As described in previous
research [Greene, 2001], [Moore 2008], harm inflicted by personal physical contact is judged to be
more unacceptable than the same harm inflicted without a physical contact with the victim. Even
stronger influence is found for the second factor explored – sacrificing a person whose death is
inevitable is judged to be more permissible than sacrificing a person who is not endangered.
5.4. Results: Response Time
Response times (N=10) exceeding the mean value plus 2 times SD were considered outliers and
were not included in the analysis. Corresponding SCR were also excluded. Response times were
analyzed in repeated-measures ANOVA with 2 within-subjects factors - physical directness of harm
(personal vs. impersonal) and inevitability of death (avoidable vs. inevitable).
Factors did not interact and there was no significant effect of inevitability of death.
Only physical directness of harm demonstrated main effect (F(1, 29) = 5.91, p = 0.02, ηρ² = 0.17) responses to personal dilemmas (1133 ms) were significantly faster than responses to impersonal
ones (1340 ms) (see Fig. 2).

Fig. 2. Average response times for personal and impersonal dilemmas.
Significant difference between personal and impersonal dilemmas and the lack of inevitability of death main
effect were consistent with findings in [11]. One explanation is that impersonal dilemmas lead to more
‘permissible’ responses. It might be that making such a judgment (approving the sacrifice of a human life) is
the reason for longer deliberation time.
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To test that explanation, we checked what is the influence of the response type (‘permissible’ or ‘not
permissible’) on response times. It was not possible to enter this additional factor in the repeated-measures
ANOVA, as most of the participants’ data had at least one empty cell. So, we collapsed response times for
‘permissible’ and ‘not permissible’ responses (regardless of the experimental condition) for each participant that
has given both responses (25 participants). Repeated-measures ANOVA failed to demonstrate significant effect of
response type on response times (F(1, 24) = 1.55, p = 0.225) although the mean values are in the expected direction
– responses ‘permissible’ are given more slowly (1451 ms) compared to responses ‘not permissible’ (1227 ms).

5.5. Results: Integral Skin Conductance Reaction (SCR)

One subject was excluded because of empty cells and data from 29 subjects were analyzed. SCR was
analyzed in a repeated-measures ANOVA with 2 within-subjects factors - physical directness of harm
(personal vs. impersonal) and inevitability of death (avoidable vs. inevitable).
Interaction between factors was not significant. Inevitability of death demonstrated no main effect. The
ANOVA yielded main effect of physical directness of harm (F(1, 28) = 5.14, p = 0.03, ηρ² = 0.15). SCR was
higher during decisions for impersonal dilemmas (0.24 µS/s) compared to personal ones (0.15 µS/s) (see
Fig. 3).

Fig. 3. Average SCR during response selection for personal and impersonal dilemmas.

Responses to impersonal dilemmas were accompanied by stronger arousal compared to personal
dilemmas. Again, the explanation of the results is that impersonal dilemmas lead to more responses
‘permissible’. And if such judgment (approving the sacrifice of a human life) is accompanied by
greater arousal, this could explain the obtained results. To check this hypothesis, we collapsed
response times for ‘permissible’ and ‘not permissible’ responses (regardless of the experimental
condition) for each participant that has given both responses. Repeated-measures ANOVA revealed
marginally significant effect of response (‘permissible’ or ‘not permissible’) on SCR (F(1, 23) =
3.2, p = 0.087). The SCR was higher for responses ‘permissible’ (0.29 µS/s) than for responses ‘not
permissible’ (0.17 µS/s).
5.6. Summary of Experiment 1
In the current research, strictly controlled moral dilemmas are used to study intuitions in moral
judgments concerning situations in which a human life has to be sacrificed in order to save more
lives.
Results show that judgment of hypothetical moral dilemmas is influenced by the physical directness
and the inevitability of death factors. The utilitarian action – killing one to save five – is judged to
be more permissible when the death of the person to be killed is inevitable. It is also considered
more permissible when the act is impersonal (e.g. there is no physical contact with the ‘victim’).
To study the emotional processing in responses, response times and skin-conductance reactions are
analyzed. Responses to impersonal dilemmas are slower and are accompanied by higher arousal
than responses to personal ones. Slower responses to impersonal dilemmas replicate the results from
[11]. The difference could be due to the greater number of utilitarian judgments in favor of
impersonal dilemmas - for the impersonal dilemmas there are more responses ‘permissible’ (these
responses are given more slowly and are accompanied by greater SCR). So it is possible that
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utilitarian actions lead to higher emotional engagement and thus – to higher arousal and slower
responses. What actually provokes emotional engagement (indexed by SCR) and thus longer
reaction time could be the utilitarian judgments themselves.
6. EXPERIMENT 2
6.1. Design
Instrumentality of harm (instrumental vs. incidental) and inevitability of death (avoidable vs.
inevitable) are investigated in a within-subjects design.
Each participant is presented with 8 dilemmas in a randomized order – 4 scenarios (2 avoidable and
2 inevitable) each presented twice – once with an instrumental resolution and once with an
incidental resolution.
For each dilemma the following measures are analyzed: number of responses ‘permissible’,
response times, skin-conductance reaction (SCR) during the response period. The calculation of the
measures is described below.
6.2. Hypothesis
In the second experiment it is hypothesized that killing one person to save more people will be
judged as more permissible when death is inevitable (compared to avoidable). When harm is
inflicted as an “instrument” to save other people, we expect it to be evaluated as less permissible
compared to incidental harm.
It is also hypothesized that moral judgments evoke emotional response that influences the process
of moral judgment. However, we think that emotions are important not only in personal dilemmas
(as suggested by Greene et al. 2001) but are present in all situations in which difficult decisions
involving harm to other persons are made (as suggested also by Moore et al., 2008 [11]).
6.3. Participants
A total of 32 participants (14 male, 18 female) took part in the experiment. The age range was from
19 to 40 (M = 23.3). The participants took part in the experiment in exchange for partial credit
toward undergraduate course requirements. SCR data from 4 participants were discarded due to
technical difficulties.
6.4. Results: Responses to the Dilemmas
The percentage of affirmative responses is presented at Figure 4. Mean number of responses
‘permissible’ is analyzed in a repeated-measures ANOVA with 2 within-subjects factors –
Instrumentality of harm (instrumental vs. incidental) and inevitability of death (avoidable vs.
inevitable).
The analysis revealed main effects of instrumentality of harm (F(1, 31) = 9.27, p = 0.005, ηρ² =
0.23) and inevitability of death (F(1, 31) = 25.53, p < 0.001, ηρ² = 0.45). The two factors interacted
significantly (F(1, 31) = 8.86, p = 0.006, ηρ² = 0.22).
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Figure 4: Percentage of responses ‘permissible’.

The results from the analysis confirmed that incidental harm was judged to be more appropriate
than instrumental harm (69.5% vs. 55.5% responses ‘permissible’). Killing someone whose death
was inevitable was judged to be more permissible than killing a person whose death was avoidable
(75.8% vs. 49.2 %).
Further analysis of the interaction shows that for inevitable dilemmas there was no significant
difference between instrumental and incidental resolutions (75% vs. 76.6%). For avoidable
dilemmas, incidental resolutions were judged as more permissible than instrumental ones (62.5%
vs. 35.9%, p<0.001).
6.5. Results: Response Time

Average response times in each of the experimental conditions are presented in Figure 2. Response times
were analyzed using a 2 (instrumental vs. incidental) x 2 (avoidable vs. inevitable) repeated measures
ANOVA. There was no significant effect of inevitability of death (F(1, 31) = 0.3, p=0.59) and factors did not
interact (F(1, 31) = 1.28, p = 0.27). Only instrumentality of harm demonstrated main effect (F(1, 31) = 4.64,
p = 0.04, ηρ² = 0.13).

Figure 5: Average response time by condition.

Participants needed more time to respond to dilemmas that suggested incidental harm compared to
instrumental one (1494 ms vs. 1211 ms).
It could be speculated that the greater proportion of responses ‘permissible’ for incidental dilemmas
is responsible for the longer deliberation time in incidental dilemmas. So, it is considered important
to check what is the influence of the response given (‘permissible’ or ‘not permissible’) on response
times. It was not possible to include this additional factor in the repeated measures ANOVA, as
most of the participants’ data had at least one empty cell. Therefore, response times for
‘permissible’ and ‘not permissible’ responses were collapsed (regardless of the experimental
condition) for each participant that has given both responses (25 participants).
Repeated-measures ANOVA failed to demonstrate significant effect of response type on response
times (F(1, 24) = 2.88, p = 0.102) although the mean values were in the expected direction –
‘permissible’ responses were given more slowly (1612 ms) compared to ‘not permissible’ responses
(1294 ms).
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6.6. Results: Integral Skin Conductance Reaction (SCR)
Average SCR data is presented in Figure 3. SCR data were analyzed using a 2 (instrumental vs.
incidental) x 2 (avoidable vs. inevitable) repeated measures ANOVA. 4 subjects were excluded
because of empty cells. Data from 28 subjects were analyzed.
There was no significant effect of inevitability of death (F(1, 27) = 0.01, p = 0.94), and factors did
not interact (F(1, 27) = 0.82, p = 0.37). Instrumentality of harm demonstrated marginally significant
main effect (F(1, 27) = 3.32, p = 0.08, ηρ2 = 0.11).
Incidental dilemmas yielded higher SCR compared to instrumental dilemmas (0.52 µS/s vs. 0.36
µS/s).

Figure 6: Average SCR during response selection.

Again, it could be suggested that ‘permissible’ responses induced the observed arousal. The next
step was to analyze SCR for ‘permissible’ and ‘not permissible’ responses in order to test this
assumption. It was not possible to include this additional factor in the repeated-measures ANOVA,
as most of the participants’ data had at least one empty cell. So, response times for ‘permissible’
and ‘not permissible’ responses were collapsed (regardless of the experimental condition) for each
participant that has given both responses (22 participants). SCR for ‘permissible’ responses (0.36
μS/s) and for ‘not permissible’ responses (0.56 μS/s) was not significantly different (F(1, 21) =
2.19, p = 0.15).
6.7. Summary of Experiment 2
The importance of inevitability of death factor was confirmed. Inevitable scenarios were judged as
more permissible compared to avoidable. As hypothesized, deciding to kill one to save five is
judged to be more permissible when the death of the person to be killed is inevitable.
In agreement with previous research (Moore et al., 2008; Hauser et al., 2007), it was found that
incidental harm is considered as more permissible compared to instrumental.
Instrumentality was found to interact with inevitability. For inevitable dilemmas, there was no
significant difference between instrumental and incidental resolutions – in both cases the judgments
are in favor of the proposed sacrifice of one person in order to save five others. For avoidable
dilemmas incidental resolutions were judged as more ‘permissible’ than instrumental ones.
When the resolution involved incidental death, the response time was longer than when the
resolution involved instrumental death. Also, the arousal (as measured by SCR) was higher when
the resolution was incidental (compared to instrumental). It is possible that this pattern of results is
due to the higher proportion of responses ‘permissible’ for the incidental resolutions.
7. GENERAL DISCUSSION
The rationale behind the current research was to explore some of the factors (previously identified
as relevant in moral judgment) in the context of dual-process theory. Carefully controlled stimuli
were designed which allowed for the personal-impersonal distinction to be explored together with
inevitability of death and instrumentality of harm factors. It was examined whether judgment varies
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if the hypothetical victim is going to die regardless of the intervention (inevitable death) or the
victim is not threatened by the circumstances (avoidable death). The instrumentality of harm factor
captured the distinction between harm which is knowingly and intentionally caused in order to
promote greater good (instrumental harm) and harm which is a side effect from an intervention that
aims to save more people (incidental harm). Following [11] the personal-impersonal distinction
introduced by [5] was explored as a physical directness of harm – that is the distinction between
harm which is caused by physical contact (personal harm) or mediated through mechanical means
(impersonal harm). Apart from behavioral responses, psychophysiological data (skin conductance
response) was as well collected so that difference in emotional response due to the variation of these
factors could be examined.
Results revealed that judgment of moral dilemmas is influenced by the physical directness and the
instrumentality of harm, as well as by the inevitability of death. Similar to previous research,
experiments demonstrated that harm is judged as more permissible when it is impersonal compared
to personal and when death is inevitable compared to avoidable. Incidental harm is judged as more
permissible than the instrumental harm when the situation involves avoidable death (and there is no
difference for the inevitable scenarios). To study the emotional processing in responses, response
times and skin-conductance reactions were analyzed. Impersonal dilemmas took more time for
consideration and participants exhibited higher arousal while making a response compared to
personal dilemmas. The difference could be due to the greater number of utilitarian judgments in
favor of impersonal dilemmas. What actually provoked emotional engagement (indexed by SCR)
and thus longer reaction time could be the utilitarian judgments themselves. Incidental dilemmas
also received a greater number of ‘appropriate’ responses and produced longer response times and
higher SCR. The prevalence of appropriate responses to incidental dilemmas could as well be
responsible for the results. The latter results are in support of the dual-process theory [5] –
emotional processing is present in addition to rational deliberation. However some modifications
are suggested. While Greene et al. [5] propose that emotional processing interferes with utilitarian
responses only for personal dilemmas, by using more controlled scenarios it is proposed that such
strong emotional engagement could be observed also in other dilemma types. Slower responses and
higher arousal could reflect the conflict between emotion and reason in the following manner: when
a participant chooses the utilitarian response, this is in conflict with the emotional processes.
Further experiments that explore the timing and causal relationship between emotions and moral
judgment would supplement the findings of this research. For example, it would be useful as well to
investigate the three factors explored in the current experiment in a single experiment so that their
three-way interaction could be examined. Another line of future research is the investigation of
variations in moral judgment due to individual differences. Similar to previous studies [11],
correlations of both response consistency and response time with operational span and other
executive control indexes (reading span, asymmetry span) could be explored in the framework of
dual-process theory. Other studies that investigate correlations with individual differences (locus of
control, thinking styles, personality traits, age and gender) would also bring further theoretical
contribution.
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ВЪЗРАСТОВИ И ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В КОГНИТИВНИТЕ
ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ
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главен експерт в Държавна агенция за закрила на детето
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN THE COGNITIVE ASPECTS
OF VERBAL COMMUNICATION ON THE INTERNET
AT SCHOOL AGE (І-ХІІ CLASS)
Eva Evgenieva Golovinska-Georgieva
PhD Student in Cognitive Psychology
SU “Sv. Kliment Ohridski”
Chief expert at the State agency for child protection
Резюме на български език
Настоящата статия представя спецификата на информационния поток в Интернет в училищна възраст
(І-ХІІ клас), определена от възрастовите различия. Изследвани са 1034 ученици от софийски основни и
средни общообразователни училища. Целта е да се потърси проекцията на възрастта (когнитивното и
психо-социалното развитие) върху типологията на информационно съдържание в Интернет за училищна
възраст.
English
The present article is about the specification in informational content at school age (І-ХІІ class) connected to the
age differences. The article includes 1034 student’s cases from primary and high schools from Sofia. The article
has a goal to present the age differences (cognitive, psychosocial and physiological developmental changes)
between students (І-ХІІ class) in the Internet communication.

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Терминът „онлайн общуване” се отнася до четене, писане, както и комуникация чрез
компютри в мрежа. При този вид общуване в повечето случаи хората нямат визуален или
гласов контакт, т. е. те не могат да чуят гласа или да видят израза на лицето на човека
отсреща, поради което се налага използването на различни текстови и графични съобщения.
Има много начини, чрез които хората по света комуникират помежду си, използвайки
възможностите на Интернет. Това са: електронна поща, мигновени съобщения, блогове,
форми за контакт, форуми, „чат-стаи” и социални мрежи („PC Magazine Encyclopedia”, 2014).
Един от ключовите критерии за категоризиране на онлайн общуването, е дали то се
осъществява при условие, че участниците в него са онлайн в един и същ момент от времето,
или не. По отношение на този критерий се разграничават два вида онлайн общуване –
синхронно, при което участниците в него са едновременно онлайн и асинхронно, при което
това условие не е изпълнено (http://bg.wikipedia.org, 2014).
Интернет и останалите онлайн технологии предоставят разнообразие от възможности
и ползи. Основните възможности могат да бъдат сведени до четири категории: образование,
обучение и дигитална грамотност; участие и гражданска ангажираност; креативност и
себеизразяване и идентичност и социална свързаност (Livingstone, S., Haddon, L., 2009). В
научни изследвания се посочва, че децата използват Интернет най-често като образователен
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ресурс, за забавление, игри, за търсене на информация, участие в социални мрежи и
споделяне на опит с други хора от разстояние. (Hasebrink et al, 2009).
Като цяло, последните години Интернет променя функционирането на традиционните
медии. Компютърно опосредстваната комуникация е богата платформа за общуване между
хората. Децата и възрастните използват възможностите на глобалната мрежа многопосочно –
с образователна, обучителна, информационна, развлекателна цел.
Едно проучване на влиянието на факторите на училищната среда върху учениците,
проведено в периода 2003-2005 г., на тема „Факторите, пораждащи напрежение в
съвременния ученик и оценка на тяхното въздействие” разкрива това, че повече от
половината изследвани ученици посочват, че животът в училище не задоволява техните
интереси и че отговори на възникващите въпроси търсят от Интернет и съвременните
справочници (Христов, Ж., 2007).
Направените през последното десетилетие анализи показват това, че най-често
практикуваните от децата дейности – търсенето на информация и използването на Интернет
с образователна цел – са основната част от пребиваването в Интернет и се използват като нов
вид образователно средство, препоръчвано от училището.
На следващото ниво, което разглежда възможностите, от които децата се възползват,
когато влизат в Интернет, са свързани с общуването и забавлението. На преден план детската
мотивация е свързана със социализацията, участието в създаването на общности и
разширяване на взаимоотношенията с връстниците. Тези изключително популярни дейности,
упражнявани от децата в Интернет, са източник на вълнение и радост за много от тях.
Свързаните с развлечение възможности са част от третия етап – слушането на музика,
гледането на видео и телевизия, играенето на игри онлайн – изисква значителни ресурси,
особено време и често се намира във фокуса на родителското внимание.
По отношение на честотата на употребата на Интернет, децата и младите хора са сред
основните потребители, като 75% от тях са деца на възраст между 6 и 17 години. Тази
статистика е валидна за децата от държавите – членки на Европейския съюз, ранжирани от
най-рядко използващите Интернет, като например децата в Италия (приблизително 45%),
Гърция и Кипър (приблизително 50%) и се стигне до най-често използващите Интернет деца,
които са от Обединеното Кралство и Швеция (приблизително 91%), Холандия и Дания
(приблизително 93%) и Финландия (приблизително 94%). Българските деца се намират в
междинната група, на децата, които използват Интернет със средна честота (приблизително
между 65 и 85%) (Livingstone, S., Haddon, L., 2009).
Като цяло, честотата на използване на компютри от децата е пряко свързана с тяхното
когнитивно развитие. Изследователите заключават, че ранната употреба на компюти от къщи
е позитивно свързана с нарастващото познавателно развитие в детска възраст (Johnson, G.
M., 2010).
Тази статистика поставя отговорните за децата институции, бизнеса и обществото
пред въпроса как да насърчат децата и младите хора да се възползват в максимална степен от
Интернет свързаността, като акцентират върху ученето, общуването, забавлението,
креативността, себепредставянето и гражданската си позиция, независимо от това, дали се
намират в къщи, в училище или на друго място.
В периода 2000-2008 / 2006-2009 г., изследователи от академичната, обществената и
бизнес общностите, работещи по програмата EU Kids Online (Livingstone, S. and Haddon, L.,
2009), с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, реализират оценка в 21 европейски
държави на всички съществуващи проучвания, програми и проекти относно категоризацията
на опита на децата онлайн, като са се фокусирали върху четири основни характеристики:
дете-центрираност, контекстуалност, сравняемост и критичност. Направената оценка има за
цел да представи възможностите и рисковете, пред които са изправени децата в Европа по

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

123

време на употребата на Интернет. Тези възможности и рискове са класифицирани тематично
в таблица № 1, в която са представени три модела на общуване чрез Интернет: един към
много (детето се разглежда като получател на обществено разпространявано съдържание);
възрастен към дете (детето се намира в позицията на участник в интерактивна ситуация,
ръководена от възрастен участник) и партньорски (модел, в който детето е активно
действащо лице, в ролята на инициатор или извършител на определени действия).
Таблица № 1 – Модели на общуване на детето в Интернет
Съдържание:
Детето като получател

Контакт:
Детето като участник

Поведение:
Детето като активно
действащо лице

ВЪЗМОЖНОСТИ
Образование, обучение и Образователни ресурси
грамотност

Контакт с онези, с които се Лично инициирано или
споделят сходни интереси
съвместно обучение

Участие и гражданска
ангажираност

Глобална информация

Обмяна сред групи по Конкретни форми на
интереси
гражданска
ангажираност

Креативност

Многообразие от ресурси

Въвлечен/ Насърчен да Генерирано
измисли или да вземе потребителите
участие
съдържание

Идентичност и социална Консултиране
Социални
свързаност
(психологическо, здравно, споделяне на
сексуално и др.)
останалите

мрежи, Изразяване
опит с самоличността

от
на

РИСКОВЕ
Свързано с търговия

Реклама,
Спонсорство

Агресивно

Насилствено/ Плашещо/ Малтретиран/
Изпълнено с омраза Преследван
съдържание

Сексуално

Порнографско/
Вредно Участие в срещи с
сексуално съдържание
непознати,
грууминг
(сприятеляване, с цел
бъдеща
сексуална
злоупотреба)

Създаване/
Публикуване
порнографски
материали

Ползи

Информация/ Съветване Самонараняване,
относно
расизъм, Сектантство
наркотици

Предоставяне
на
съвети
относно
суициди/ Анорексия

Спам, Проследяване/ Събиране Участие в хазарт,
на лична информация
незаконно сваляне на
информация, хакерство
Тормозен/ Малтретира
тормози някого

или

на

Като цяло, по-големите деца, които са по-самостоятелни и реализират многообразие
от дейности онлайн и които в същото време имат психологически проблеми, са изправени
пред повече рискове от всякакъв вид онлайн (Livingstone, S., Haddon, L., Hasebrink, Gorzig, A.
and Olafsson, K., 2011).
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ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ В ОПИТА НА ДЕЦАТА ОНЛАЙН
Соня Ливингстън и нейни колеги провеждат сравнителен анализ на активната
потребителска аудитория на Интернет в 25 европейски държави, в който се установяват
приликите в опита на децата онлайн, независимо от това, къде живеят. В резултат на този
анализ, авторите формулират шест профила на деца, в зависимост от това, как те използват
Интернет и как това е свързано с рисковете, пред които са изправени в мрежата.
„Новаци” с ниска степен на рисково поведение онлайн
Тази група включва много малки деца, на средна възраст 11.1 години. Те все още порядко използват Интернет, като основните им дейности са фокусирани главно върху
възложените за домашно задачи, разглеждане на видео клипове и преглеждане на актуални
новини. Някои от представителите на тази група имат създадени профили в социалните
мрежи. Като цяло, на тази възраст децата предприемат по-рядко рискове в Интернет.
„Рискуващи изследователи”
На възраст, средно около 13,5 години, тези деца прекарват почти два часа на ден
онлайн и реализират най-широк спектър от дейности, включително експериментират и с
някои по-модерни и креативни дейности „по стълбата на възможностите”. Те също така
осъществяват по-рискови дейности онлайн. Въпреки че не спадат към групата на найголемите деца, те се сблъскват с най-висок риск онлайн, но е най-малко вероятно да се
разстроят от това.
„Интензивни геймъри”
Тези деца са средно на 13,6 години и са по-често момчета, отколкото момичета. Те са
на линия онлайн за най-дълъг период от време (приблизително около 3 часа на ден) и имат
доста широк спектър от дейности. Те обичат да играят игри срещу компютъра и да се отдават
на гледане на видео клипове. Тази група изпълняватг сравнително малко домашни задачи,
рядко четат новини или се ангажират с творчески дейности онлайн.
„Младите участници” в социалните мрежи
Тези деца са на възраст около 12.7 години и по-често това са момичета, отколкото
момчета. Те по-рядко използват Интернет за изпълнение на възложени домашни задачи или
разглеждане на новини, а по-често активно взаимодействат в социалните мрежи.
„Умерени” потребители
Децата от тази група са на възраст, приблизително 13.1 години и прекарват средно по
два часа на ден онлайн, като през това време реализират широк кръг от дейности. Те порядко се натъкват на онлайн рискове, свързани с онлайн комуникация, въпреки че тяхното
ниво на риск е сходен с този на младите участници в социалните мрежи.
„Опитните” в мрежата
Това е групата на най-големите деца, на възраст над 14 години, в която преобладават
момичетата. Те използват Интернет за по-малко от два часа на ден, но извършват повече
дейности през това време, като например общуват през социалните мрежи и по-рядко играят
на игри. Също така, четат/гледат новини, използват възможностите на чат за изпрощане на
съобщения, постват снимки или музика и пишат в блогове (Livingstone, S., Haddon, L.,
Hasebrink, Gorzig, A. and Olafsson, K., 2011).
В повечето европейски държави децата използват Интернет като образоветелен ресурс
и за свързани с училището цели, паралелно с използването на Интернет за игри онлайн.
Учениците в Европа често използват Интернет за търсене на информация за подготовка на
техните възложени от училище домашни задачи. Гръцки учители са установили, че 91% от
техните ученици използват Интернет за задълбочаване на своите компютърни познания; 78%
от учениците използват Интернет, за да подготвят своите домашни задачи; 52% от тях играят
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онлайн игри; 25% от учениците влизат във връзка с ученици от други училища и 22% от
учениците общуват помежду си или със своите учители (Tsaliki, 2008). В Италия, онлайн
обучението в училище е застъпено в 11% при децата на възраст 6-11 години; 18% при децата
на възраст 11-14 години; 25% при децата във възрастовия диапазон 15-17 години и 42% при
учениците между 18 и 19 години (Murru and Mascheroni, 2008).
Очевидно е, че употребата на Интернет, свързана с повишаване на онлайн
грамотността и степента на образованост сред децата и младите хора, се увеличава
прогресивно с нарастване на възрастта и бележи своя пик в периода на късното юношество.
Като цяло, по-големите ученици е по-вероятно да използват Интернет за дейности,
свързани с училищното представяне, за разлика от по-малките. Тази тенденция е силно
изразена в държави като Дания, Исландия и Швеция (Livingstone, S., Haddon, L., 2009;
Hasebrink et al, 2009).
МЕЖДУПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ
В едно мащабно изследване от 2000 година сред деца от предучилищна и училищна
възраст върху междуполовите различия по отношение на употребата на Интернет на Дина
Демнер, от Департамента по компютърни науки в университета в Мериленд, са направени
някои изводи, които се отнасят до момчетата и момичетата, използващи Интернет. Като
цяло, установено е, че момчетата и момичетата в еднаква степен използват
възможностите на глобалната мрежа. Използването на електронна поща, търсенето на
информация и мигновените съобщения заемат челните три места на дейностите,
свързващи младите хора и Интернет. Представителите и на двата пола участват в
конкурси, влизат в чат-стаи и разглеждат лични Интернет страници. Проучването
показва, че момичетата по-често са склонни от момчетата да използват Интернет с
образователни цели, подготовка на домашните задачи, за слушане на музика и онлайн
пазаруване. Момчетата от своя страна показват повишен интерес към технологиите,
забавленията и игрите онлайн (Demner, D., 2001).
За да бъдат коректно идентифицирани и разбрани възрастовите различия по
отношение на съдържанието на информационния поток в Интернет в училищна възраст,
настоящото изследване търси връзка с основните промени, които настъпват в познавателното
и психо-социалното развитие на децата и младежите през целия училищен период.
Периодът на средното детство (6-11 години) може да бъде разделен условно на два
под-периода. Първият е във възрастовия диапазон 6-8 години, който условно съвпада с
училищния период І-ІІ клас, а вторият е във възрастта между 9 и 11 години, който съвпада с
училищния период ІІІ-ІV клас. Периодът на юношеството (11-18 години/V-ХІІ клас) може да
бъде условно разделен на три по-периода. Първият, наречен „ранно юношество”, е
разположен във възрастовия диапазон 11-14 години; вторият, „средно юношество”, е
разположен във възрастовия диапазон 14-16 години и третият, „късно юношество”, обхваща
възрастовия период 16-18 години.
Двата основни периода, а именно средното детство (6-11 години) и юношеството (1118 години), както и техните под-периоди, бележат уникални промени както в когнитивен и
езиков, така и в психо-социален и физиологичен план. Тяхното представяне дава по-добра
възможност за анализиране на промените, които настъпват във възрастов и развитиен план
(Бърк, Л. Е., 2012).
КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ
В първия под-период на средното детство (6-8 години), мисленето става логично,
предвид способността да се решават задачите за запазване, включване в класове и
поредностите, според теорията на Жан Пиаже за детското стадиално развитие (Ж. Пиаже,
2002). Разбирането на пространствените понятия се задълбочава, като се вземе под внимание
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способността да се дават ясни, добре организирани насоки и да се чертаят и четат карти.
Вниманието става по-селективно, адаптивно и планирано. Започва използването на
паметовите стратегии повторение и организация. Умът се разглежда като активен,
конструктивен агент, способен да трансформира информацията. Подобрява се съзнанието
във връзка с паметовите стратегии и влиянието на психологическите фактори (например
фокусиране на вниманието) върху изпълнението на задачата. Детският речник бързо се
увеличава и може да покрие приблизително 40 000 думи. Дефинициите на думите са
конкретни и се отнасят до функции и външен вид. В този под-период се наблюдава
подобрявне на езиковото съзнание за събитията.
Във втория под-период на средното детство (9-11 години), логическото мислене
остава свързано с конкретни ситуации. Детето на тази възраст продължава да овладява
задачите по Пиаже стъпка по стъпка. Паметовите стратегии репетиране и организация стават
по-ефективни и детето започва да използва разработването. На тази възраст то може да
прилага няколко паметови стратегии едновременно. Базата от дълговременни познания се
разширява и става по-добре организирана. Подобрява се познавателната саморегулация.
Дефинициите на думите подчертават синонимите и категориалните отношения. Детето
започва да схаща двойните значения на думите, както е отразено в разбирането на
метафорите и хумора. Използването на сложни граматични конструкции се подобрява.
Детето вече е в състояние да адаптира съобщенията към нуждите на слушателите в
предизвикателни комуникативни ситуации. Разказите му стават по-организирани, подробни
и експресивни.
В периода на „ранното юношество” (11-14 години), децата стават способни на
хипотетико-дедуктивни разсъждения и пропозиционно мислене (Обухова, Л. Ф., 1995).
Метапознанието и познавателната саморегулация продължават да се подобряват. Децата
стават все по-добри в координирането на теорията и доказателствата. Започват по-силно да
осъзнават и да се фокусират върху себе си. Същевременно стават по-идеалистични и
критични.
Във възрастовия период 14-16 години, дефиниран от Л. Бърк като „средно
юношество”, е вероятно децата да демонстрират научни, системни разсъждения в познати
ситуации. Овладяват умението за научни разсъждения по подобен стъпковиден начин по
различните типове задачи. На тази възраст фокусирането върху себе си вече намалява.
Децата стават по-добри във всекидневното вземане на решения.
На възраст 16-18 години (в периода, наречен от Л. Бърк „късно юношество”),
продължава напредъкът в метапознанието, научните разсъждения и вземането на решения.
ПСИХО-СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И НЯКОИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ
През първия под-период на средното детство (6-8 години), Аз-концепцията започва да
включва личностни черти и социални сравнения. Самооценката се диференцира, организира
се йерархично и спада до по-реалистично ниво. При децата самоосъзнатите емоции гордост и
вина се управляват от личната отговорност. На тази възраст детето е способно да разбере, че
хората могат да изпитват повече от една емоция едновременно. Освен това, то разбира, че
хората могат да имат различни гледни точки заради достъпа им до различна информация.
Разсъжденията за дистрибутивната справедливост се изместват от равенство към заслуги и
великодушие. Детето става по-отговорно и независимо. Взаимодействията с връстниците
стават по-просоциални, а агресията намалява. Игрите с правила и боричкането (особено при
момчетата) стават често срещани. Рисуването става по-организирано и детайлизирано, и
включва някои насоки за дълбочина (Бърк, Л., 2012).
През втория под-период на средното детство (9-11 години), самооценката обикновено
се повишава. Детето се научава да разграничава способности, усилия и късмет в атрибуциите
за успеха и провала. Вече разполага с адаптивен набор от стратегии за регулиране на
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емоциите. Може „да се поставя на мястото на другия” и да разглежда себе си от негова
гледна точка. В края на този под-период детето може да разсъждава за взаимоотношението
между себе си и другия от гледна точка на трета, безпристрастна страна. Изяснява и свързва
нравствените правила и социалните конвенции. Разширява се разбирането за
индивидуалните права. На тази възраст се появяват и групите на връстниците. Приятелствата
се базират на взаимно доверие. Детето все по-силно осъзнава полово-ролевите стереотипи,
но има гъвкава оценка за онова, което мъжете и жените могат да правят. Обикновено се
засилва съперничеството между децата в семейството. Бурният растеж в този период и
периода на юношеството започва 2 години по-рано при момичетата, в сравнение с
момчетата.
В периода 11-14 години (или „ранното юношество”, по Л. Бърк), децата показват
засилено полово стереотипизиране на нагласите и поведенията. Увеличава се летливостта на
настроенията и конфликтите с родителите. Децата все по-често прекарват време с
връстниците и по-малко с родителите и другите деца в семейството. Приятелствата се
базират на интимност и лоялност, а групите на връстниците се организират около клики.
Конформността в отговор на натиска от връстниците се увеличава. В този период
момичетата достигат пика на своя растеж и настъпва първата менструация. При момчетата
започва бързия растеж и започва еякулацията. Както момчетата, така и момичетата започват
да осъзнават сексуалната си ориентация. Невроните в мозъка започват да засилват стресовата
реакция и търсенето на новостта.
През „средното юношество” (14-16 години), се наблюдава комбиниране на
характеристики на Аза в организирана Аз-концепция. Самооценката започва да се
диференцира още повече и обикновено се повишава. Вероятно е да започне конструирането
на идентичността. Много е възможно децата да се ангажират в приемане на обществена
перспектива и да подчертават идеалната реципрочност и обществените закони като основа за
разрешаване на морални дилеми. Ангажират се в по-развити разсъждения за конфликтите
между нравствените, социално-конвенционалните и личните въпроси. В този период е много
вероятно да спаднат полово стереотипизираните нагласи и поведения. Възможно е, на тази
възраст, юношите да са започнали да излизат на срещи с представителите на другия пол.
Отношенията с родителите се подобряват, в сравнение с предходния период, а
конформизмът към натиска от връстниците може да намалее. Момичетата завършват бурния
си растеж. При момчетата моторното изпълнение се подобрява драстично и обикновено в
този период имат първия си полов акт.
Според Л. Бърк в периода на „късното юношество” (16-18 години), младият човек
продължава да конструира идентичност. Задълбочава се зрелостта на нравствените
разсъждения. Кликите и тайфите намаляват значението си, а романтичните връзки траят все
по-дълго. При момчетата подобряването на моторното изпълнение продължава.
На базата на разгледаните теоретични постановки и мащабни проучвания, свързани с
когнитивното, психосоциалното и междуполовото развитие на децата в училищна възраст,
настоящото изследване се фокусира върху възрастовите различия в Интернет общуването
сред учениците от І до ХІІ клас (6-19 години).
ЦЕЛ
Най-общо, целта на изследването, е свързана с посочване на възрастовите различия по
отношение на характеристиките на иннформационния поток при активната потребителска
аудитория на Интернет в училищна възраст. В по-тесен смисъл, това означава, че ще търсим
проекция на възрастта (когнитивно и психо-социално развитие) върху съдържанието на
информационния поток и предпочитанията в общуването на учениците в Интернет.
Основният метод на изследване е анкетният метод. Разработена е специално за целите
и задачите на проучването анкетна карта, съобразена с възрастовите особености на децата и
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младежите; съдържанието на учебния материал в училище и с част от темите, свързани със
социално-психологическото и емоционално развитие на учениците.
ЗАДАЧИ
1. Да се проследи влиянието на възрастта върху предпочитанията в употребата на
Интернет сред учениците от І до ХІІ клас;
2. Да се проследи спецификата на съдържанието на информационния поток по
предметите, свързани с учебното съдържание от І до ХІІ клас, обособена от
възрастовите различия;
3. Да се анализират най-често появяващите се теми, свързани с психо-социалното
развитие на децата и юношите, като се вземат под внимание възрастовите различия;
4. Да се проследи влиянието на пола върху предпочитанията в употребата на Интернет
сред учениците от І до ХІІ клас.
ХИПОТЕЗИ
1. Допускаме, че по-големите ученици по-често ще използват Интернет с образователни
цели и с цел общуване в социалните мрежи, докато по-малките ще използват
Интернет предимно за игри онлайн;
2. Допускаме, че във връзка с държавните образователни изисквания за полагане на
задължителни изпити по български език и литература след завършване на ІV, VІІ и
ХІІ клас и задължителни изпити по математика след ІV и VІІ клас, а също и във
връзка с профилите на училищата, които участват в емпиричното изследване,
учениците от цялата извадка ще се информират в приблизително еднаква степен по
учебния предмет „Български език и литература”, докато учениците във възрастовия
диапазон от І до VІІ клас по-често от учениците в гимназията ще се информират по
учебната дисциплина „Математика”;
3. Допускаме, че учениците от гимназиалните класове по-често от останалите ученици
ще се информират по теми, свързани с любовта и секса; здравословен начин на живот
и репродуктивно здраве, както и по теми, свързани с бизнес и политика;
4. Допускаме, че учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове в
приблизително еднаква степен ще използват Интернет за информиране по теми,
свързани с емоционалните и поведенчески промени на израстването, както и за
отговор на въпроси от социалната сфера.
5. Допускаме, че по-големите ученици и момчетата по-често ще разговарят с непознати
в Интернет, в сравнение с по-малките ученици и момичетата.
МЕТОД
Специално за целите и задачите на емпиричното изследване е разработен
инструментариум (анкетна карта) за проследяване на съвременната ученическа аудитория
като активен потребител на разнообразната информация в Интернет.
Зависими и независими променливи
Независимите променливи в изследването са възрастова група и пол.
Наблюдаваните зависими променливи са: типология на информацията (за подготовка
в училище; за отговор на въпроси от личен характер; за развлечение и хоби); предпочитания
към определени теми от учебното съдържание и от личен характер; форми на интеректавно
общуване в Интернет (онлайн игри и използаване на социалните мрежи); избор на онлайн
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рецепиенти (приятели; близки и роднини; непознати; онлайн консултанти и специалисти;
оператори на горещи онлайн линии).
Използват се три варианта на анкетна карта. За учениците от І до ІV клас анкетата
включва 8 въпроса, а за учениците от V до VІІІ и от ІХ до ХІІ клас включва по 24 въпроса.
Поради факта, че директорите на участващите в емпиричното изследване училища не
приемат за учениците от І до VІІ клас в анкетната карта да е включена тема, свързана със
секс, тя е преформулирана на тема, свързана с гаджета, а темата за сексуалното и
репродуктивно здраве за учениците от І до VІІ клас включително, отпада.
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследването е представителна извадка, която обхваща 1034 ученици, от които 480
момчета и 484 момичета на възраст от 6 до 19 години, разпределени в класове от І до ХІІ
клас и представени в три възрастови групи – І-ІV клас (15.1%); V-VІІ клас (38.4%) и VІІІ-ХІІ
клас (46.5%). 35 от изследваните лица не отбелязват пола си, а 6 от интервюираните деца от І
клас споделят, че все още не използват Интернет. Втората и третата възрастови групи са помногобройни, поради факта, че те съвпадат с групата на най-активната детска и ученическа
аудитория, използваща Интернет.

КЛАС
І-ІV
V-VІІІ
ІХ-ХІІ
ОБЩО
%

МОМЧЕТА
87
203
211
501
50.5%

Таблица № 2 представя честотното разпределение н
а изследваните ученици, групирани по пол и клас.
МОМИЧЕТА
67
175
250
492
49.5%

ОБЩО
154
378
461
993
100%

CLASSGR
Missing
3,00
1,00

2,00

Фигура № 1 представя процентното разпределение
на учениците в трите възрастови групи

Фигура 2
1 - І-ІV клас (15.1%)
2 - V-VІІІ клас (38.4%)
3 – ІХ-ХІІ клас (46.5%)
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ПРОЦЕДУРА

В периода юни 2013 – януари 2014 година е проведено паралелно анонимно
изследване в училищна среда и в Интернет. Анкетата за учениците в училищата е съобразена
с особеностите на трите възрастови групи. Общият брой на учениците, които попълват
анкетата по Интернет е 37 и поради недостатъчния им брой за постигане на
представителност на данните, няма да представляват обект на анализ в настоящото
изследване.
В анкетното проучване в училищна среда участват ученици от столични основни и
средни общообразователни училища – с профили по математика (107 Основно училище „Хан
Крум”), бизнес и икономика (Националната финансово-стопанска гимназия) и езикови
профили (35 Средно общообразователно училище „Добри Войников” и Американския колеж
в София).
Поради факта, че учениците от първите класове все още не могат да четат и пишат
добре, попълването на анкетната карта е под формата на провеждане на индивидуално
интервю с всеки ученик. Останалите ученици от ІІ до ХІІ клас включително, след кратка
инструкция, самостоятелно отговарят на въпросите, в рамките на част от предварително
определен за целта учебен час.
За попълване на анкетната от учениците от първата възрастова училищна група (І-ІV
клас) е поискано писмено разрешение от родителите им.
Анкетната карта за учениците от І до ІV клас е ориентирана към въпроси, които да
покажат интересите на децата в тази възраст, свързани с използването на Интернет, без да се
поставя акцент върху честотата на комуникиране на определени теми.
Във връзка с това, че някои от директорите на участващите в проучването училища не
приемат формулировката „теми, свързани със секс” на един от въпросите, за учениците от
първа и втора възрастови група – І-VІІІ клас въпросът е преформулиран на „теми, свързани с
гаджета”.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Проверката на първата хипотеза показва, че се наблюдава тенденция, с нарастване на
възрастта, учениците по-често да използват възможностите на Интернет за подготовка за
училище, което подкрепя издигнатата хипотеза, че по-големите ученици по-често използват
Интернет с образователни цели. Анализът на получените от изследването резултати показва,
че 35.6% от учениците от първата възрастова група, 70.7% от учениците от втората
възрастова група и 73.0% от учениците от третата възрастова група посочват, че използват
възможностите на Интернет за подготовка за училище. Налице са статистически значими
различия, тъй като χ2=75.042, при p=0.001 за цялата извадка. С (коефициентът на
контингенция)= 0.262, което определя зависимостта между разглежданите променливи в
изследването като относително слаба. По отношение на общуването чрез социалните мрежи,
анализът на получените от изследването резултати показва, че 24.7% от първата възрастова
група, 61.1% от втората възрастова група и 83.5% от третата възрастова група посочват, че се
информират през социалните мрежи. В случая също са налице статистически значими
различия между разглежданите групи, тъй като χ2=181.406, при p=0.001 за цялата извадка.
С=0.389, което е показател за наличие на умерена зависимост между наблюдаваните
променливи. Проверката на хипотезата в тази част показва, че се наблюдава тенденция, с
нарастване на възрастта, учениците по-често да се информират през социалните мрежи по
теми, които ги интересуват. Проверката на първата хипотеза показа още, че, с нарастване на
възрастта, учениците по-рядко използват възможностите на Интернет за забавление с онлайн
игри. В подкрепа на това, 72.9% от учениците от първата възрастова група и 55.0% от
учениците от втората възрастова група посочват, че играят онлайн игри. Налице са
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статистически значими различия, тъй като χ2=12.117, при p=0.001 за двете възрастови групи.
С=0.173, което показва слаба взаимовръзка между разглежданите променливи.
Проверката на втората хипотеза показва, че се наблюдава тенденция, с нарастване на
възрастта, учениците по-често да използват ресурсите на Интернет за информиране по
учебния предмет „Български език и литература”, което не потвърждава издигнатата
хипотеза. В подкрепа на това, анализът на получените данни показва, че 16.7% от първата
възрастова група, 51.9% от втората възрастова група и 78.5% от третата възрастова група се
информират по учебната дисциплина „Български език и литература” през Интернет. Налице
са статистически значими различия, тъй като χ2=190.142, при p=0.001 за цялата извадка.
С=0.397, което показва умерена зависимост между наблюдаваните променливи. Проверката
на втората хипотеза показва още, че се наблюдава тенденция, с нарастване на възрастта,
учениците по-рядко да използват ресурсите на Интернет за информиране по въпроси от
областта на математиката, тъй като χ2=16.486, при p=0.001 за цялата извадка. С=0.126, което
определя взаимовръзката между наблюдаваните променливи като слаба.
Проверката на третата хипотеза показва, че се наблюдава тенденция по-големите
ученици по-често да се информират по теми, свързани с любовта, а в същото време не се
отчитат съществени разлики между учениците от втората и третата възрастови групи, що се
отнася до теми, свързани със секса, което не потвърждава издигнатата хипотеза в тази част.
Дескриптивният анализ на данните показва, че 25.8% от втората възрастова група и 35.1% от
третата възрастова група се информират през Интернет по теми, свързани с любовта. Налице
са статистически значими различия, тъй като χ2=47.237, при p=0.001 за цялата извадка.
С=0.211, което показва, че взаимовръзката между разглежданите променливи е слаба. В
същото време, 37.8% от втората възрастова група и 41.0% от третата възрастова група
отговарят, че се информират по теми, свързани със секс. Не са налице статистически
значими различия между двете групи, тъй като χ2=3.256, при p=0.196 за цялата извадка.
Проверката на хипотезата показва тенденция, с нарастване на възрастта, учениците
по-често да се информират по теми, свързани със здравословния начин на живот. Според
получените данни 32.5% от втората и 51.7% от третата възрастова група посочват, че се
информират през Интернет по въпроси, свързани със здравословен начин на живот,
включително и здравословно хранене. Налице са статистически значими различия, тъй като
χ2=69.230, при p=0.001. С=0.253, което показва, че е налице слаба взаимовръзка между
разглежданите променливи. 18.1% от втората и 24.5% от третата възрастови групи се
информират по теми, отнасящи се до сексуалното и репродуктивно здраве. Не са налице
статистически значими различия, тъй като χ2=4.328, при p=0.115. Проверката на хипотезата
показва, че учениците и от втората, и от третата възрастова група в приблизително еднаква
степен се информират по въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, което
не потвърждава издигнатата хипотеза. Анализът на получените от изследването данни
показва, че 10.5% от втората и 20.9% от третата възрастова група се информират през
Интернет по теми, отнасящи се до сферата на бизнеса. Налице са статистически значими
различия, тъй като χ2=18.066, при p=0.001 за цялата извадка. С=0.142, което показва, че има
слаба взаимовръзка между наблюдаваните променливи. Като цяло се наблюдава тенденция
по-големите ученици по-често да се информират по теми, отнасящи се до бизнес
проблематика.
Проверката на четвъртата хипотеза показва, че с нарастване на възрастта, се увеличава
интереса към темата за емоционалните и поведенческите промени в процеса на детското
развитие, което не потвърждава издигнатата хипотеза. Анализът на получените от
изследването данни показва, че 12.3% от втората възрастова група и 17.6% от третата
възрастова група се информират през Интернет по теми, отнасящи се до промените, които
настъпват в емоционален и поведенчески план в хода на детското развитие. Налице са
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статистически значими различия, тъй като χ2=17.885, при p=0.001. С=0.132, което показва
слаба взаимовръзка между налблюдаваните променливи.
Получените от изследването данни сочат, че 19.9% от първата възрастова група, 36.6%
от втората възрастова група и 57.1% от третата възрастова група използват възможностите на
Интернет за отговор на въпроси от социално-психологически характер. Налице са
статистически значими различия, тъй като χ2=76.561, при p=0.001 за цялата извадка. С=0.265,
което означава, че е налице слаба взаимовръзка между разглежданите променливи.
Проверката на хипотезата показва, че се наблюдава тенденция, с нарастване на възрастта,
учениците по-често да се информират по теми от социалната сфера, което не потвърждава
издигнатата хипотеза.
Проверката на петата хипотеза показва, че действително, с напредване на възрастта,
учениците подхождат по-смело към установяване на контакти с непознати в Интернет.
Дескриптивният анализ на данните показва, че 5.6% от първата, 11.6% от втората и 16.1% от
третата възрастова група разговарят с непознати в Интернет. Налице са статистически
значими различия, тъй като χ2=11.937, при p=0.003. С=0.108, с което се демострира слаба
взаимовръзка между разглежданите променливи.
Анализът на данните показва, че момчетата по-често от момичетата поемат риска да
разговарят с непознати в Интернет. 17.8% от момчетата и 8.0% от момичетата споделят, че
разговарят с непознати в Интернет. Анализът на данните показва, че за цялата извадка
съществуват статистически значими различия по полов признак (χ2 =20.880, при p=0.000),
С=0.145, където момчетата доминират момичетата. Анализът в трите възрастови групи
показва, че статистически значими различия са налице за втората (χ2 =6.309, при p=0.012),
С=0.129 и третата (χ2 =16.888, при p=0.001, С=0.188) възрастови групи, където се наблюдава
слаба взаимовръзка между наблюдаваните променливи.
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЕ
Представените в статията теоретични модели и анализът на получените от
емпиричното изследване данни показват, че възрастта на учениците оказва съществено
влияние върху съдържанието на информационния поток и предпочитанията в общуването на
учениците в Интернет. Наблюдава се тенденция към съотносимост на вече съществуващите
модели на типологизация на информацията (Livingstone, S., Haddon, L., 2009; Hasebrink et al,
2009), характерна за описаните възрастови групи, с получените от настоящото изследване
резултати. Това дава основание да се търси както връзката на възрастта и пола с
предпочитанията на децата и юношите към конкретно информационно съдържание в
Интернет, така и на социо-културния контекст, в който са поставени подрастващите.
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МОРАЛНА ПРЕЦЕНКА ПРИ ХОРА, ПРАКТИКУВАЩИ
РИСКОВА ПОМАГАЩА ПРОФЕСИЯ
Георги Венциславов Манчев, Нов български университет
гл. ас. д-р Евгения Христова, Нов български университет
MORAL JUDGMENTS IN PEOPLE WITH A
RISKY HELPING PROFESSION
Georgi Vencislavov Manchev, New Bulgarian University
assist. prof. Evgeniya Hristova, PhD, New Bulgarian University
Настоящото изследване се интересува от моралната преценка, която хората правят в
животозастрашаващи ситуации. От гледна точка на това да се подберат хора, имащи опит в подобни
ситуации,
целевата
извадка
е
представена
от
практикуващи
рискова
професия
–
пожарникари.Ситуациите, които проверяват морална им преценка, са хипотетични и изкуствено
създадени изцяло за експериментална цел (морални дилеми). Задачата на участниците е да оценят
допустимостта на действие, насочено към спасяването на петима души с цената на живота на друг човек.
Изследва се влиянието на три фактора, които са обособени в предишни изследвания като важни за
моралната преценка. Факторите са “неизбежност на смъртта” (дали смъртта на единия човек е
представена като неизбежна или може да бъде избегната); “наличие на физически контакт” (дали
предложеното действие изисква физически контакт с жертвата); “преднамереност на действието” (дали
смъртта е следствие от инцидент или е умишлено причинена с цел да се спасят останалите). Резултатите
показват, че факторите “наличие на физически контакт” и “неизбежност на смъртта” са важни за
моралната преценка, която правят пожарникарите: жертването на един човек с цел да се спасят пет
други хора се оценява като по-допустимо когато действието не изисква физически контакт с жертвата и
когато смъртта на човека е неизбежна. За разлика обаче от други изследвания, не се открива влияние на
фактора “преднамереност на действието”. Резултатите подкрепят идеята за ситуативния характер на
моралната преценка и демонстрират важността на това да се изучава моралната преценка на хора, които
са обучени и имат опит в реални животозастрашаващи ситуации.
Current research explores the moral judgments that people make in life-threatening situations. Aiming at
selecting people having experience in such situations, the target sample consists of people who have a risky
profession – firefighters. We use hypothetical situations (moral dilemmas) to study moral judgments. The task of
the participants is to judge the permissibility of an action aimed at saving five persons at the cost of another
person’s life.The influence of three factors (foundby previous studies to be important in moral judgments) is
explored in a within-subjects design. The factors are “inevitability of death”(if the death of the person is
enevitable or is avoidable); “physical contact” (if the proposed action requires a physical contact with the
victim); “instrumentality of harm” (if the death of the person is an accident or is an instrument for saving
others).The results demonstrate that “physical contact” and “inevitability of death” factors are important
determinants of moral judgments among firefighters: the sacrifice of one person in order to save five others is
judged to be more permissible when the action does not require a physical contact with the victim and when the
death of the person is inevitable. However, in contrast to the results of previous studies, there is no influence of
the “instrumentality of harm” factor. The results support the idea about the situational influences on moral
judgments and demonstrate the importance of studying judgments of people that are trained to act and have
experience in real life-threatening situations.

1. МОРАЛНА ПРЕЦЕНКА
Принципите на функциониране на човешкия социум се основават на система от
общоприети правила на поведение – моралната ценностна система. Основната й функция е
да направи ясна границата между доброто и лошото поведение. В различните общества обаче
тази граница не разделя по еднакъв начин двата противоположни полюса на човешките
постъпки, и докато за едни те се възприемат като „добри”, то за представители на друга
общност, същите не биват толерирани, напротив – биватдори наказвани. В национален
мащаб, подобен пример за функционални различия на морално ниво представлява
въвеждането или отменянето на смъртната присъда в различните държави. Това, че до един
момент тя е била позволена като наказателна мярка за определена категория поведения, а в
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друг момент бива премахната, говори за пластичността на моралната ценностна система и
адаптивната й към социалните тенденции природа.
Съществуват и ситуации, в които дадено решение е добро за едни, но в същото време
– фатално за други. Такива са животозастрашаващите ситуации. В тях е от изключителна
важност постъпките да са съобразени с моралните принципи на поведение, защото по този
начин взетото решение би било аргументирано и отговорността за него ще се поеме от
споделените възгледи за това кое е правилно и кое не.
2. ФИЛОСОФСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА МОРАЛА
Според английския философ Бентам(1748-1832), който е основоположник на
утилитаризма, моралната преценка е продиктувана от ползата от дадено действие. Колкото
по-голяма е общата печалба от него, толкова по-морално е то, според философа [1].
Централният проблем на неговите трудове се фокусира върху опитите да се дефинира
понятието за това кое е полезно и да се измери неговата степен.
Друго философско направление, разглеждащо моралната страна на постъпките, е
деонтологията, развита от Кант(1724-1804). Деонтологичният възглед обръща внимание на
принципите на взимане на решение, а не на последствията от него. Според философа е важно
да се подхожда универсално към всяка ситуация, като на първо място стои въпроса за
правилността на действията, а не за ползата от тях [9].
От друга страна, моралната философия на Хюм(1711-1776) разглежда емоциите като
сила, задвижваща процесите на вземане на решение [4].
3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МОРАЛНИ ДИЛЕМИ
Опитите на учените в областта на моралната психология да набавят емпирични данни
за принципите на изграждане на морална преценка налагат използването на т. нар. морални
дилеми. Те представляват хипотетични ситуации, в които най-често главното действащо
лице е читателят (протагонист).В тези ситуации винаги присъства елемент на преценка,
състоящ се в отговора на въпроса „Допустимо ли е да постъпите така?”. Първата найизвестна по рода си морална дилема е „Trolley Problem” [2]. В нея ситуацията е следната:
трамвай се движи по посока на петима души и ако не бъде отклонен, те всичките ще загинат.
Единственият начин те да бъдат спасени е като се дръпне лост, който отклонява трамвая в
посока, в която е застрашен само един човешки живот. Участниците в експериментите
трябва да преценят дали е допустимо да се дръпне лоста. Тази дилема поставя началото на
редица експериментални изследвания върху моралната преценка, като структурата на
дилемата се запазва, но сценарият търпи множество промени през годините.
Подобен вариант на „Trolley Problem” е „Footbridge Dilemma” [11]. В нея ситуацията е
много сходна на предната с разликата, че единственият начин да бъдат спасени петимата
души е като собственоръчно се изблъска едър мъж на пътя на трамвая. Въпросът към хората,
изправени пред тази дилема, е дали е морално допустимо да блъснат човека.
И в двете хипотетични ситуации(„Trolley Problem” и „Footbridge Dilemma”)дилемата
е дали е морално допустимо да се пожертва един човек с цел да се спасят петима
души.Наблюдаваните отговори на двете дилеми обаче не са еднакви. Тенденциите са във
„Trolley Problem” да преобладават отговорите „Да”, а във „Footbridge Dilemma” –
отговорите „Не”[3].Тази разлика в отговорите провокира много емпирични изследвания и
води до формулирането на теории, изследващи факторите, които оказват влияние върху
моралната преценка.
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4. ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МОРАЛНАТА ПРЕЦЕНКА
Ролята на емоциите при моралната преценка
През 2001г. американският социален психолог Jonathan Haidt извежда своята теория
„Social Intuitionist Theory of Moral Judgment”, според която на първо място при изграждането
на морална преценка участват автоматични интуитивни процеси, а едва след тях следва
осмислянето на взетото решение [5]. В публикацията„Moral Dumbfounding: When Intuition
Finds No Reason”, е описано изследване, целящо да установи дали моралната преценка е
съпроводена от конкретна причина или тя е резултат от влиянието на емоциите и
интуицията. Резултатите от това изследване са в подкрепа на тяхната хипотеза. Повечето
изследвани лица много бързо правят морална преценка и са сигурни в преценката си, но
много трудно обосновават (или въобще не могат да обяснят) с ясни аргументи причината за
взетото решение [6].
Наличие на физически контакт
Според американският психолог Joshua Greene, моралната преценката зависи от някои
ситуативни фактори, въз основа на които той предлага своята теория “Dual Process Theory of
Moral Judgment”. Тя се застъпва зад идеята, че при формирането на моралната преценка,
участват два процеса: емоционална реакция и рационално разсъждение. Според Greene,
основният фактор при изграждането на морална преценка е наличието на физически контакт
между участниците в ситуациите [3]. Когато действието (убийство) е извършено с физически
контакт, емоционалната реакция е много по-силна, отколкото когато то е извършено без
физически контакт. По отношение на рационалното разсъждение, то е възможно в ситуации,
които са по-малко емоционално натоварени, каквито са тези, в които липсва физически
контакт между участниците.Резултатите от експеримента подкрепят хипотезите и
демонстрират, че при ситуациите, в които убийството на единия човек е извършенос
наличието на физически контакт, се наблюдава повишена мозъчна активност в зоните,
свързани с емоциите. Тези резултати се различават значимо от условията, в които убийството
на единия човек е извършено без наличието на физически контакт – тогава се наблюдава
повишена активация на зони, свързани с процесите на работната памет.
Неизбежност на смърттаи риск за протагониста
В друга много цитирана статия [10]изследователите използват сходни на „Trolley
problem” и „Footbridge dilemma” стимули, които обаче са модифицирали така, че да
формират допълнителни фактори, оказващи влияние върху вземането на решение.
Добавените фактори са: 1)дали живота на протагониста е застрашен(в половината истории
той е застрашен, а в другата половина не е) и 2)информация свързана със съдбата на човека,
който трябва да бъде пожертван за спасяването на останалите(в половината стимули е
посочено, че той ще умре при всички случаи – неизбежна смърт, а в другата половина от
стимулите смъртта може да бъде избегната) [10]. Остава запазен факторът от класическите
дилеми – наличие на физически контакт (с или без физически контакт).
Резултатите показват, чеизследваните лица са посочвализа„допустимо” да убиеш
някого, за да спасиш петима други, в ситуациите, в които неговата смърт е била неизбежна,
както и когато убийството е извършено без физически контакт. Също така, да убиеш някого,
за да спасиш себе си и другите, е много по-допустимо, отколкото да убиеш някого за да
спасиш само другите.При анализа на интеракцията между два от факторите(риск за живота
на протагониста и неизбежността на смъртта на единия човек) се наблюдава тенденцията
като морално допустимо в най-голяма степен да се определя действието когато главният
герой е застрашен и смъртта на единия човек е била неизбежна.В сценариите, в които не е
бил застрашен живота на протагониста не се наблюдава значима разлика между това как е
убит единият човек(с или без физически контакт).
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Преднамереност на действията
Присъствието насъзнателно намерение при извършването на дадено действие е
фактор, който е подробно разгледан от Тома Аквински (1225-1274). Той разглежда два
аспекта на крайния резултат от човешките постъпки: 1) като резултат от наличието на
умисъл при действията и 2) като резултат от страничен ефект, който не е бил предвиден
предварително – инцидент. Според философа хората са по-склони да определят резултата от
действията си като инцидент в случаите, в които те са извършили неморален акт (убийство) с
цел да защитят себеси. В случаите, в които крайният резултат от действието е окачествен
като носещ по-голямо общо благо, хората са склонни да поемат лична отговорност,
определяйки постъпките си като преднамерени – с инструментална цел[2].
5. МОРАЛНА ПРЕЦЕНКА: РЕАЛНИ /ХИПОТЕТИЧНИ СИТУАЦИИ
Разгледаните в психологическите изследвания морални дилемипредставляват
лабораторен метод за изследване на човешкото поведение в различни хипотетични ситуации.
Натрупаните данни за влиянието на разгледаните фактори дават основание да се смята, че
моралната преценка варира в зависимост от ситуацията – хората считат за допустимо да се
пожертва живота на един човек с цел спасяването на петима в едни ситуации, а в други
ситуации същото действие се определя като недопустимо. В повечето експерименти
участниците четат описание на различни ситуации, които са създадени от изследователите с
цел да се изследват факторите, които влияят върху моралната преценка. Също така, в
повечето случаи изследваните лица не са хора, които попадат в тези ситуации в
действителност, а студенти, които получават кредити за участието си. Интересна извадка от
хора, които се сблъскват с подобни на хипотетичните ситуации, но в реалността, би била
тази на практикуващите вид рискова професия.От изследователска гледна точка, интерес
представлява събирането на данни от отговорите на моралните дилеми при хора,
упражняващи рискова професия.
6. ПРОФЕСИЯТА НА ОГНЕБОРЕЦА – ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ
Без съмнение, професията на пожарникарите е една от най-рисковите професии,
изискваща бързи и своевременни действия в ситуации, в които нерядко е застрашен човешки
живот и ценност номер едно на практикуващите я е неговото съхраняване. Именно тази
висша ценност не позволява на пожарникарите произволни действия – те са обучени да
подхождат универсално към сходните ситуации. Това става ясно и от правилата за действия
при характерните произшествия: т.1 от чл. 5 на раздел I(Разузнаване) гласи, че „на първо
място се разузнава наличието на застрашени хора, техният брой, местата където се намират,
пътищата иначините за спасяването им”, и oтт.5 от чл. 6 на раздел II(Спасяване и евакуация
на хора и животни), която гласи, че „при спасяване и евакуация на хора, се използват найкъсите и безопасни пътища”[12]. Тези точки от правилника за действие и потвърденото в
психологическите изследвания влияние на факторите в разгледаните дилеми, дават
основания за очакване за консистентнаморална преценка на огнеборците в
животозастрашаващите ситуации.
7. ЦЕЛИ И ХИПОТЕЗИ
Целта на настоящото изследване е да разгледа влиянието на факторите „наличие на
физически контакт”, „неизбежност на смъртта” и „преднамереност на действията” при хора,
практикуващи професията на огнебореца. В това изследване, подобно на миналите в
областта, се използваха хипотетични ситуации, представляващи морални дилеми,
съдържащи посочените фактори.
Допусканията за крайните резултати от отговорите на моралните дилеми са: 1)
Отговорите „недопустимо” ще преобладават за ситуациите, в които убийството е извършено
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с наличието на физически контакт в сравнение с тези, в които липсва физически контакт
между протагониста и единия човек.2) В ситуациите, в които смъртта на единия човек може
да бъде избегната, ще се наблюдават по-голям брой отговори „недопустимо” в сравнение със
ситуациите, в които смъртта му е неизбежна. 3) Инструменталната смърт на единия човек ще
се определя като недопустима в по-голяма степен от инцидентната.Тези допускания се
базират на миналите изследвания в областта, потвърждаващи влиянието на трите
фактора[3],[7], [8], [10].
Относно влиянието на професията (пожарникар) се очаква общият брой отговори
„недопустимо” да е по-голям във всички ситуации, в които смъртта на единия човек може да
бъде избегната. Тази хипотеза изхожда от гледна точка на правилника за действие, в който е
посочено, че първо се прави оценка на броя застрашени хора. В ситуациите, в които не е
посочено, че има опасност за живота на единия човек, би следвало такава да не се създава
допълнително.Въз основа на изложените точки от правилника за действие става ясно, че
човешкият живот стои на първо място в рисковите ситуации, както и това, че опитите за
запазването му се концентрират около принципите на моралното поведение.
8. МЕТОД
Дизайн
Дизайнът на изследването е вътрегрупов с три фактора с по две нива всеки. Те са
заложени в различните сценарии, по които се развиват хипотетичните ситуации. Използвани
са следните три фактора:
• „Неизбежност на смъртта” (неизбежна/може да бъде избегната) – в половината
сценариичовекът, чиято смърт би довела до спасяването на петима други, също е
застрашен от ситуацията и ще загине при всички случаи; в другата половина от
сценариите той не е застрашен по никакъв начин от ситуацията.
• „Наличие на физически контакт” (със/без) – сценариите варират според това дали
евентуалното действието, водещо до смъртта на един от хората, изисква или не
наличието на физически контакт.
• „Преднамереност на действието” (инцидент/с инструментална цел) – варира се
това дали смъртта на единия човек е необходим инструмент за спасяване на
останалите пет или неговата смърт е инцидент, породен от действие, което е
насочено към спасяването на останалите пет.
Стимули
Използваните в настоящото изследване морални дилеми са взети от [7],
[8].Използвани са 12 сценария, които са получени от 4 ситуации, всяка от които е
представена 3 пъти с различен завършек.
Всяка от четирите ситуации съдържа въведение, което описва мястото на
хипотетичното събитие и участниците в него. Във въведението на четирите ситуации е
заложен факторът „неизбежност на смъртта”. В половината сценарии е описано, че всички
хора (петимата души и единият човек) ще умрат поради някаква причина – неизбежна смърт.
В другата половина от сценариите е описано, че само петимата души се намират в опасност
за живота си, а единият човек не е застрашен до момента – може да бъде избегната.
След товае предложено едно възможно действие, предприето от протагониста, което
води до смъртта на единия човек и съответно – до спасяването на петимата други. В
изследването се варират три възможни действия като изход от всяка ситуация:
• Преднамерена смърт с наличие на физически контакт
• Преднамерена смърт без физически контакт
• Непреднамерена смърт (инцидент) без физически контакт
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Примери за използваните сценарии в стимулния материал са представени в Таблица 1
и Таблица 2.
Таблица 1. Пример за три от използваните сценарии в стимулния материал: ситуация, в
която смъртта може да бъде избегната, с 3 възможни завършека.
Примерна ситуация - Възможно действие смъртта може да бъде преднамерена смърт с
избегната
наличие на физически
контакт
Намирате
се
в Единственото нещо, което
металургичен завод. Вие може да направите, е да
сте на платформа над блъснете работник, който
релсите, по които се стои
до
Вас
на
движат вагонетки с товари. платформата. Той ще
Спирачките на натоварена падне на
пътя на
вагонетка са отказали и тя вагонетката. Заедно с
се е насочила с огромна инструментите, с които е
скорост по посока на пет натоварен, работникът е
работници,
които достатъчно тежък, за да
извършват ремонт на спре
движещата
се
релсите. Те нямат време вагонетка. Той ще умре, но
да се измъкнат от там и ще останалите пет работници
умрат.Вагонетката може да ще бъдат спасени
бъде спряна само от тежък
обект върху релсите.

Възможно действие – Възможно действие –
преднамерена смърт без непреднамерена смърт
физически контакт
(инцидент) без физически
контакт
Единственото нещо, което Единственото нещо, което
може да направите, е да може да направите, е да
натиснете контролен бутон натиснете контролен бутон
и
да
освободите и да освободите голям
предпазния колан на контейнер, който виси от
работник, който виси от платформата. Той ще
платформата. Той ще падне
на
пътя
на
падне
на
пътя
на вагонетката. Контейнерът е
вагонетката. Заедно с достатъчно тежък, за да
инструментите, с които е спре
движещата
се
натоварен, работникът е вагонетка.
Върху
достатъчно тежък, за да контейнера има работник,
спре
движещата
се който също ще падне
вагонетка. Той ще умре, но върху релсите. Той ще
останалите пет работници умре, но останалите пет
ще бъдат спасени.
работници ще бъдат
спасени.

Таблица 2. Пример за три от използваните сценарии в стимулния материал: ситуация, в която
смъртта e неизбежна, с 3 възможни завършека.
Примерна ситуация
смъртта е неизбежна

- Възможно действие –
преднамерена смърт с
наличие на физически
контакт
Намирате се в мина под Единственото нещо, което
земята.
Изходът
от може да направите, е да
мината е с колички, блъснете миньора, който
дърпани от общо въже. се намира във втората
Нагоре се качват две количка. Миньорът ще
колички - в по-горната падне от количката и
има пет миньори, а във натоварването
върху
втората има един миньор. въжето ще се намали
Въжето, което придвижва достатъчно. Той ще умре,
количките, ще се скъса но
останалите
пет
всеки момент и петте миньори
ще
бъдат
миньори
в
първата спасени.
количка и този във
втората ще умрат. За да
не се скъса въжето,
трябва да се намали
теглото на количките.

Възможно действие – Възможно действие преднамерена смърт без преднамерено убийство
физически контакт
(инцидент)
без
физически контакт
Единственото нещо, което Единственото нещо, което
може да направите, е да може да направите, е да
натиснете
контролен натиснете
контролен
бутон, с който да бутон, с който да
наклоните
втората наклоните
втората
количка. Миньорът в количка. Товарът от
количката ще падне и количката ще се изсипе и
натоварването
върху натоварването
върху
въжето ще се намали въжето ще се намали
достатъчно. Той ще умре, достатъчно. Във втората
но
останалите
пет количка има и един
миньори
ще
бъдат миньор, който също ще
спасени.
падне
при
преобръщането й. Той ще
умре, но останалите пет
миньори
ще
бъдат
спасени.

В края на всеки сценарий изследваните лица трябва да предоставят бинарен отговор
(ДА/НЕ) на въпроса “Допустимо ли е постъпите така?” („Да” означава, че действието,
водещо до смъртта на единия човек е считано за допустимо, и „Не” – за недопустимо).
За да се добие представа за степента, в която изследваните лица са категорични
относно взетото от тях решение, участниците отговарят и на въпроса „До каква степен е
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допустимо да постъпите така?” като отговорите се дават по ликертова скала от 1 (абсолютно
недопустимо) до 7 (напълно допустимо).
Стимулният материал беше представен под формата на книжка, съдържаща
инструкциите на първата и втората страница, последвани от дванадесетте хипотетични
ситуации, всяка от които е представена самостоятелно на отделна страница. Последната
страница беше определена за общи данни, свързани с пола, възрастта, образованието и
трудовият стаж на изследваните лица.
Участници в изследването
Целевата извадка на настоящото изследване беше представена от хора
практикуващи професия, класифицирана като рискова – професията на огнебореца. В
изследването взеха участие четиринадесет служители на 06 Районна служба”Пожарна
безопасност и защита на населението”, гр. София. Участниците в изследването бяха само
мъже, на възраст от 25 до 47 години, с трудов стаж в областта на пожарната безопасност
между 2 и 27 години. Участието на служителите беше доброволно и те не получиха
материално или парично възнаграждение за него.
Процедура на изследването
Изследването се проведе в две сесии, на 29.04 и 30.04 2014г. в сградата на 06 Районна
служба”Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. София. На 29.04 бяха събрани
данни от шестима пожарникари, а на 30.04 – от осем. И в двата дни процедурата по
събирането на данните протече по сходен начин – започна с кратко представяне на
експериментатора и целите на изследването, след което всеки от участниците в него получи
по един брой съгласие за участие, книжка(представляваща стимулния материал) и химикал.
Поради ограниченията наложени от времето, необходимо за прочитането и попълването на
съгласието за участие, инструкциите и стимулния материал, както и възможността за
възникване на неотложни служебни задължения към пожарникарите, изследването се
проведе едновременно с всички налични служители.Единствената молба, която беше
отправена към пожарникарите преди започването на изследването, беше те да не разговарят
помежду си повреме на него.
9. РЕЗУЛТАТИ ЗА ФАКТОРИТЕ“НЕИЗБЕЖНОСТ
НА СМЪРТТА”И “НАЛИЧИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ КОНТАКТ”
За анализите бяха използвани осем от дванадесетте ситуации, в които смъртта на един
човек е инструмент за спасяване на останалите пет. По този начин, в така подбраните осем
дилеми се варират единствено факторите „наличие на физически контакт” и „неизбежност на
смъртта”, като се контролира нивото на преднамереност.
Брой отговори „допустимо”
При разглеждането на факторите „неизбежност на смъртта” и „наличие на физически
контакт” се установи тенденцията пожарникарите да посочват като допустимо в най-голяма
степен действието на протагониста в ситуациите, в които смъртта на единия човек е била
неизбежна и неговото убийство е извършено без наличието на физически контакт – 53.6%
(виж Фигура 1). От друга страна, за допустимо в най-малка степен е определено убийството,
извършено с наличието на физически контакт в ситуациите, в които смъртта на единия човек
е могла да бъде избегната – 3.5%.
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Процент отговори
"допустимо"

60%

141
с физически контакт
без физически контакт

53,6%

50%
35,7%

40%
30%

21,4%

20%
10%

3,5%

0%
неизбежна

може да бъде избегната

Фигура 1: Процент отговори „допустимо” при факторите „неизбежност на смъртта”
и „наличие на физически контакт”.

Броят отговори „допустимо” беше анализиран с Repeated-measures ANOVA с 2
вътрегрупови фактора – „неизбежност на смъртта” (неизбежна/може да бъде избегната) и
„наличие на физически контакт” (със/без).Анализът откри главен ефект на фактора
„неизбежност на смъртта” (F(1, 13) = 4.924, p = .045, η² = .275) – по-голям процент отговори
„допустимо” се наблюдава при четирите сценария, в които смъртта на единия човек е
представена като неизбежна(35.7%) в сравнение със сценариите,в които смъртта му може да
бъде избегната (19.6%).
Анализът установи и главен ефект на фактора „наличие на физически контакт” (F(1,
13) = 11.2, p = .005, η² = .463).Убийството, извършено без наличие на физически контакт,е
определяно за допустимо в по-голяма степен (44.7%) в сравнение с убийството,станало със
наличието на физически контакт (12.4%).
Взаимодействието между двата фактора не е статистически значимо (F (1, 13) =
.000, p = 1).
Оценка по ликертова скала за степента на допустимост
Най-категорични в своята оценка за допустимост на убийството пожарникарите са
били в ситуациите, в които смъртта на единия човек е била неизбежна и неговото убийство е
извършено без наличието на физически контакт – 4.7 (отговаря на „по- скоро допустимо”,
виж Фигура 2). В дилемите, в които убийството е извършено с наличието на физически
контакт и смъртта на единия човек е могла да бъде избегната, се наблюдават най-ниските
стойности от оценките по ликертовата скала – 1.7 (отговаря на „недопустимо”).
4,7

оценка по скалата за
допустимост

5

с физически контакт
без физически контакт

4
3

3,4
2,5
1,7

2
1
0
неизбежна

може да бъде избегната

Фигура 2: Средни оценки от 1 до 7 за допустимост (варират от 1 = абсолютно недопустимо
до 7 = напълно допустимо) за двете нива на факторите „неизбежност на смъртта”
и „наличие на физически контакт”.
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Използваният анализ върху оценките от ликертовата скала отново беше Repeatedmeasures ANOVA с 2 вътрегрупови фактора – „неизбежност на смъртта” (неизбежна/може да
бъде избегната) и „наличие на физически контакт” (със/без).
Статистическият анализ откри главен ефект на фактора „неизбежност на смъртта” (F
(1, 13) =15.447, p = .002, η² = .543). Когато смъртта на единия човек е описана като
неизбежна, се наблюдават по-високи оценки по скалата за допустимост (3.6) в сравнение със
сценариите, в които смъртта на единия човек може да бъде избегната (2.6).
Факторът „наличие на физически контакт” също демонстрира главен ефект (F (1, 13) =
22.137, p < .001,η²= .630). В случаите, в които убийството е извършено с наличието на
физически контакт, средната оценка за допустимост е много по-ниска в сравнение със
случаите, когатосмъртта на единия човек е причинена без наличие на физически контакт
(съответно 2.1 и 4.1).Не се наблюдава значимо взаимодействие между двата фактора(F(1, 13)
= 0.987, p = .339).
Обобщение на резултатите по отношение на факторите “неизбежност на
смъртта” и “наличие на физически контакт”
Тенденцията e да се дават отрицателни отговори на въпроса „Допустимо ли е да
постъпите така?” в ситуациите, в които смъртта на единия човек може да бъде избегната.
Също така, като по-допустимо е определяно действието на протагониста в ситуациите, в
които смъртта на единия човек е причинена без физически контакт. Анализите показват
значението на двата фактора както по отношение на процента отговори „допустимо”, така и
по оценката за степента на допустимост от ликертовата скала. Значимо взаимодействие
между двата фактора не се наблюдава.
10. РЕЗУЛТАТИ ЗА ФАКТОРИТЕ “НЕИЗБЕЖНОСТ
НА СМЪРТТА” И “ПРЕДНАМЕРЕНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА”
За анализите бяха използвани осем от дванадесетте ситуации, като не са включени
четирите, описващи убийството като резултат от наличието на физически контакт между
протагониста и единия човек.
Брой отговори „допустимо”
Броят отговори „допустимо” беше анализиран с Repeated-measures ANOVA с 2
вътрегрупови фактора – „неизбежност на смъртта” (неизбежна/може да бъде избегната) и
„преднамереност на действията”(с инструментална цел/инцидент).
Най-голям процент отговори „допустимо” – 82.2%(виж Фигура 3) се наблюдава в
дилемите, в които смъртта на единия човек е представена като неизбежна и следствие от
инцидент. За допустимо в най-малка степен е определяно убийството с инструментална цел в
ситуациите, в които смъртта на единия човек е могла да бъде избегната – 35.7%.

Процент отговори
"допустимо"

100%
80%
60%

инцидент
инструмент

82,2%
53,6%

57,1%
35,7%

40%
20%
0%
неизбежна

може да бъде избегната

Фигура 3: Процент отговори „допустимо”при факторите „неизбежност
на смъртта и „преднамереност на действията”.
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оценка по скалата за
допустимост

Анализът показва главен ефект на фактора „неизбежност на смъртта” (F (1, 13) =
6.158, p = .028,η² = .321). По-голям процент отговори „допустимо” се наблюдава при
сценариите, в които смъртта на единия човек е представена като неизбежна (67.9%)в
сравнение със сценариите, в които смъртта му може да бъде избегната(46.4%).
Не се наблюдава статистически значимо влияние на фактора „преднамереност на
действията” (F(1, 13) = 2.33, p = .151), въпреки чеинцидентната смърт е определяна като
допустима в по-голяма степен от инструменталната.
Не е значимо и взаимодействието между двата фактора (F(1, 13) = 0.481, p = .5).
Оценка по ликертова скала за степента на допустимост
Най-високата средна оценка по ликертовата скала за степента на допустимост на
убийството се наблюдава в случаите, в които смъртта на единия човек е била неизбежна и
следствие от инцидент – 5.2 (отговаря на „по-скоро допустимо”, виж Фигура 4). Най-ниските
оценки са в случаите, когато смъртта на единия човек може да бъде избегната, но въпреки
това е причинена с инструментална цел – 3.4 (съответства на „по-скоро недопустимо”).
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5,2

инцидент
инструмент

4,7
3,9

неизбежна

3,4

можеда бъде избегната

Фигура 4: Средни оценки от 1 до 7 за допустимост (варират от 1 = абсолютно недопустимо
до 7 = напълно допустимо) за двете нива на факторите „неизбежност
на смъртта” и „преднамереност на действията”.

И в този случай анализът беше Repeated-measures ANOVA с 2 вътрегрупови фактора –
„неизбежност на смъртта” (неизбежна/може да бъде избегната) и „преднамереност на
действията” (с инструментална цел/инцидент).
Анализът показва главен ефект на фактора „неизбежност на смъртта” (F(1, 13) =
22.954, η² = .639, p<.001). Пожарникарите са давали значително по-високи оценки по скалата
за допустимост в случаите, в които смъртта на единия човек е била неизбежна (4.9)в
сравнение с дилемите, в които смъртта на единия човек може да бъде избегната(3.6).
Влиянието на фактора „преднамереност на действията” не е значимо (F(1,13) = 1.81,p
= .201).Също така не се открива статистическа значимост на взаимодействието между двата
фактора ( F(1, 13) = 0.021, p = .888).
Обобщение на резултатите по отношение на факторите “неизбежност на
смъртта” и “преднамереност на действията”
Използваните анализи откриха статистически значимо влияние единствено на фактора
„неизбежност на смъртта”, както по отношение на броя отговори „допустимо”, така и по
отношение на оценката за степента на допустимост от ликертовата скала.И в този случай
отговорите „допустимо” преобладават в дилемите, в които смъртта на единия човек е
описана като неизбежна, за разлика от ситуациите, в които тя може да бъде избегната.
Не се наблюдава значимо влияние на фактора „преднамереност на действията”. Тези
резултати са в противоречие с хипотезата, че за по-допустимо ще се определя убийството
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станало следствие от инцидент.Взаимодействието между двата фактора „неизбежност на
смъртта” и „преднамереност на действията” не е статистически значимо.
11. РЕЗУЛТАТИ ЗА ФАКТОРА “НЕИЗБЕЖНОСТ НА СМЪРТТА”
За анализа на фактора „неизбежност на смъртта” са взети данните от всички ситуации
(дванадесетте морални дилеми), тъй като във всяка от тях присъства този фактор (в
половината от тях тя е описана като неизбежна, а в другата половина, тя може да бъде
избегната).

Процент отговори
"допустимо"

Брой отговори „допустимо”
Процентните стойности са представени във Фигура 5.Анализът установи
статистически значим главен ефект на фактора“неизбежност на смъртта” (F (1, 13) = 7.81, p =
.015, η²= .375) – в ситуациите, в които смъртта на единия човек е могла да бъде избегната,
отговорите „допустимо” са значително по-малък процент (32.1%) в сравнение със
ситуациите, в които тя е описана като неизбежна (52.4%).
60,0%

52,4%

50,0%
40,0%

32,1%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
неизбежна

може да бъде избегната

Фигура 5: Процент отговори „допустимо”за двата типа морални дилеми съдържащи
фактора„неизбежност на смъртта” (неизбежна / може да бъде избегната).

Oценка по ликертова скала за степента на допустимост
Статистически значима eфект на фактора „неизбежност на смъртта” се установява и от
анализа на оценките от ликертовата скала(F(1, 13) = 26.059, p < .001, η² = .667). Участниците
в изследването са определяли убийството на единия човек като „по-скоро недопустимо” в
случаите, в които смъртта му може да бъде избегната(средна оценка 3), докато в ситуациите,
в които смъртта му е неизбежна, средната оценка е 4.1 (убийството е определено като
„колкото недопустимо, толкова и допустимо”).
Обобщение на резултатите за фактора “неизбежност на смъртта”
Статистически значимите разлики между двете нива на фактора „неизбежност на
смъртта” (неизбежна/може да бъде избегната) при броя отговори „допустимо” и при
оценките от скалата за допустимост са в подкрепа на допускането, че пожарникарите не биха
застрашили живота на човек, който се намира извън опасност. От наблюдаваният по-висок
процент отговори „допустимо” за ситуациите с неизбежна смърт на единия човек, става ясна
общата нагласа на пожарникарите относно предприемането на анализираното действие.
В дилемите, описващи неизбежната смърт на единия човек, оценките за степента на
допустимост се намират в средата на ликертовата скала, което говори за колебание и
несигурност в преценката относно допустимостта на извършеното действие.
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12. ДИСКУСИЯ
В товаизследване се потвърди влиянието на факторите „неизбежност на смъртта”
и„наличие на физически контакт” върху моралната преценка в хипотетични
животозастрашаващи ситуации при хора, практикуващи рискова професия. За целта бяха
използвани дванадесет морални дилеми, чиито изходи оценяваха служителите на 06 Районна
служба”Пожарна безопасност и защита на населението”гр. София.
Тенденцията пожарникарите да определят като допустимо в по-голяма степен
убийството извършено без наличие на физически контакт (44.7% отговори „допустимо”) за
разлика от убийство извършено с наличие на физически контакт (12.4% отговори
„допустимо”) е сходна с наблюдаваната в предходните психологически изследвания. Също
така, по-голям процент отговори „допустимо” (52.4%) се наблюдава при шестте дилеми,
описващи неизбежната смърт на единия човек, за разлика от останалите шест, в които е
описано, че няма опасност за живота му (32.1% отговори „допустимо”).
В настоящото изследване не се потвърди влиянието на фактора „преднамереност на
действията”, което се наблюдава например в [8].Въпреки липсатана значимост, при
изследване на влиянието на този фактор, се забелязва голяма разлика в процента отговори
„допустимо” между инцидентната смърт на единия човек (69.7%) и тази причинена с
инструментална цел (44.6%).
Прави впечатление и друга голяма разлика в процента отговори „допустимо”. Тя е при
сценариите, в които се варират факторите „неизбежност на смъртта” и „наличие на
физически контакт”. Вдилемите описващи неизбежната и в същото време инцидентна смърт
на единия човек, процента отговори „допустимо” е най-голям за цялото изследване –
82.2%.От друга страна, най-ниският процент отговори „допустимо” се забелязва за дилемите,
описващи преднамереното убийство с физически контакт на незастрашен човек – 3.5%. Тази
голяма разлика в процентите, най-вероятно се дължи на различнитестепени на персонална
отговорност, заложени в двата типа ситуации. В първият случай тя е най-малка, и при тези
условия пожарникарите са давали и най-категорични оценки по ликертовата скала за
допустимост (5.2). Във втория случай, нивото на персонална отговорност нараства, поради
крайните противоположности на двата типа сценарии.Извършването на преднамереното
убийствос физически контакт на човек, чиято смърт може да бъде избегната е оценено найниско по скалата за допустимост (1.7). И при двата типа дилеми, правилното решение от
гледна точка на утилитарния възглед на философа JeremyBentham, е убийството на единия
човек, тъй като това е единственият начин да бъдат спасени останалите петима души.
В това изследване не се наблюдава утилитарния принцип на хипотетично поведение
при всичките дванадесет морални дилеми, а само при тези, при които разгледаните
ситуативни фактори дефинират ниските нива на персонална отговорност, а именно: липса на
умисъл при действията (непреднамереност, инцидентност); липса на физически контакт при
извършването на убийството; неизбежност на смъртта на човека, който трябва да бъде
пожертван за спасяването на останалите.
Разгледаните фактори и техните нива биха могли да послужат като предиктор на
човешкото поведение в подобни реални и хипотетични ситуации. Същото така биха могли да
бъдат използвани за обяснение на поведение от подобен тип, като не трябва да се изключва
евентуалното влияние и на други неизследвани до този момент фактори, какъвто е например
професионалната сфера на дейност.
Поради тази причина, остава отворен въпросът за изолираното влияние на професията
в експериментални и реални условия.
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ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-ПСИХОДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ
НА ПЛАНИРАНЕ НА ЖИВОТА – ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ЛОНГИТУДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ВЪЗРАСТНИТЕ (18-68 Г.) В ПЕРИОДА 1984-2014 Г.
д-р Пламен Луков Димитров
Дружество на психолозите в България
EXISTENTIAL-PSYCHODYNAMIC ANALYSIS
OF LIFE PLANNING PROCESSES – FIRST RESULTS
OF THE LONGITUDINAL STUDY
OF ADULTS (18-68 YRS.) IN THE PERIOD 1984-2014 Г.
Dr Plamen Loukov Dimitrov
Bulgarian Psychological Society
Резюме: Представена е част от първите емпирични резултати от осъщественото от автора лонгитудно
изследване на съдържанието и динамиката на плановете за живота, които правят хората през своята
възрастност (от 18 до 68 години). Изследването обхваща 30-годишен период - от 1984 до 2014 година. През
този период изходната случайна извадка от 500 изследвани в различни възрастови кохорти нараства до
1230 участника и се среща веднъж на всеки 5 години от началото на изследването. Използвани са
методите на интроспективно-интерактивния психодинамичен диалог върху свободните асоциации и
рефлексията на изследваните на тема „В бъдеще...“, и други психологически методи за дълбинно
изследване на функциите и когнитивно-атрибутивното и афективно-мотивационно съдържание на
плановете за бъдещето и историята на живота. Открояват се основните екзистенциални дилеми, социоконтекстуални фактори и психодинамични системи в процесите на частно(интроспективно) и
публично(споделяно с изследователя) планиране на живота. Резултатите се интерпретират от позициите
на съвременния екзистенциално-психодинамичен анализ и могат да бъдат полезни на практикуващите в
сферата на психологичното консултиране, психотерапията и социалната психология на човешкото
развитие през целия жизнен обхват.
Abstract: A part of the first empirical results of the author’s longitudinal study of contents and the dynamics of
life plans people make in their adult years (from 18 to 68 years) is presented. The study covers а 30-years period
- from 1984 to 2014. In this period the initial random sample of 500 subjects in different age cohorts grows to
1230 participants meeting once each 5-th years from the study beginning. Methods of introspective-interactive
psychodynamic dialogue on free associations and reflections on the theme “In future…” are used, as well as
other in-depth research methods for studying the functions, cognitive-attributive and affective-motivational
contents of the life plans and life history. Major existential dilemmas, socio-cultural factors and psychodynamic
systems in private (introspective) and public (shared with the researcher) life planning processes are recognized.
Findings are interpreted from the viewpoint of the contemporary existential-psychodynamic analysis and could
be considered in the realm of psychological counseling, psychotherapy and social psychology of life-span human
development.

ВЪВЕДЕНИЕ
Лонгитудните изследвания в психологията – поради своята методологична сложност,
трудоемкост, продължителност и нужните за реализацията им ресурси, - са изключително
сериозно предизвикателство [23][27][28][55][61][64]. Въпреки това, само чрез лонгитудно
проследяване е възможно да се проверят ключови хипотези в изследването на стабилността и
промените в психосоциалното функциониране и развитие на личността в годините на
зрелостта й(между 18 и 68 г.), които се определят като „възрасност”(adulthood)
[14][21][24][26][44][56][58][67].
В психологическото изследване на процесите на планиране и осмисляне на историята
на живота на човека в очакване на отговори стоят отворени множество въпроси за
съдържанието, динамиката и функциите на жизнените планове на хората през най-активните
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и градивните им години. С част от тях авторът се ангажира 30 години по-рано, разработвайки
докторската си теза „Жизненото планиране през възрастността” [1][2][3] на основата на
сравнителни данни от напречно-срезови проучвания с 500 изследвани лица във възрастовия
диапазон 18 – 68 години. Емпиричните резултати от тези проучвания доведоха до редица
конкретни изводи [3]:
1. Потвърди се, например, определеността на възрастността като самостоятелна,
съзидателна, „генеративна” (по Ерик Ериксън) [21] епоха в жизнения обхват на
индивида, която на всеки свой подетап притежава собствена екзистенциална
психодинамика, специфични функции, задачи и критерии за психосоциалното
функциониране и развитие на мъжете и жените, и съдържателно обособени
стабилни и преходни микрофази, в съответствие с теоретичните модели на
екзистенциално-психодинамичните теории за развитието на личността
[6][11][12][13][14][19][21][24][29].
2. Методологичната ограниченост на напречно-срезовия анализ, обаче, не
позволяваше да се диференцират възрастовите от културно-историческите и
кохортни (поколенчески) ефекти при съпоставянето на отделните изследвани
възрастови страти в извадката на изследваните (между 18 и 68 г.) по
контролираните в изследване променливи. Получените данни косвено
свидетелстваха за изразено модериращо влияние на възрастта върху
индивидуалните различия по основните променливи.
3. Емпиричното обособяване на трифакторна констелация от личностнодиспозиционни фактори „интенционалност”, „емоционална автентичност” и
„екзистенциална идентичност”, които влияят поотделно и съвместно върху
характеристиките на жизнения план като многомерен психологически конструкт,
се съпътстваше от отчетливи прояви на възрастово-половата специфичност на
конкретните измерения на функционалната насоченост и психодинамична
организация на процесите на планиране на живота.
4. Регистрираха се редица нови прояви за психодинамиката на целевата
доминантност, ориентацията към целеобразуване и планиране, сериозността,
избягването на възбудата, екзистенциалната тревожност, ориентацията към
бъдещето и вътрешната съгласуваност (конгруентност) на Аз-а през отделните
фази на възрастността.
5. Планирането на живота през възрастността се оказа – в съответствие с теоретичния
модел и работните хипотези на изследването, - многопластов, ситуативнопроцесуален и екзистенциално-психодинамичен аспект на процесите на
антиципаторно-афективно, смислово и саморегулативно опосредстване на
възпроизводството и развитието на субективната картина за живота и света,
себеусилването и самозащитата на самоуважението и културните идентификации
на възрастния.
6. Конструирането на планове за живота – спонтанно или индуцирано, - се разгръща
като комплексна мотивационна психосоциална практика, в която симултантно се
решават познавателно-ориентировъчни, резултативно-контролни, подбудителни,
самозащитни и комуникативно-експресивни задачи. Екзогенната (външната)
индукция на интрапсихично (частно) и/или социо-вербално (публично споделяно)
планиране на живота води до генерирането и преживяването на многомерен
жизнен план, чрез който личността осъществява процеси на когнитивна обработка
и стуативна актуализация на своите мотивационни и екзистенциални диспозиции в
имплицитната си Аз-концепция за развитието на системата си от обектни
отношения „Аз-Свят”.
7. Емпиричните данни потвърдиха, че жизненото планиране (частно и публично)
действа като психодинамична основа за оптимизация на емоционалната
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саморегулация при перспективната проекция на личността в мотивационното поле
на бъдещата й жизнена дейност.
8. Потвърди се уместността на разграничението на частното жизнено планиране и
частния (интрапсихичния) жизнен план на възрастните от публичното
(интерсубектно споделяно) жизнено планиране и публичния жизнен план. В
проведените изследвания се потвърдиха хипотезите за ефектите на интерактивния
контекст, в който се разгръща планирането и осмислянето на живота върху
атрибутивните модалности на плана. При публично, споделяно в интерактивната
матрица планиране на живота изследваните го насочват към специфични
комуникативно-експресивни и социално-прагматични функции.
9. Изучаването на динамиката на съдържанията на публичните планове на живота
при възрастните потвърди съществуването на относително инвариантно ядро от
екзистенциални теми, жизнени цели, намерения и проекции: (а) в системата от
трудово-професионални, семейно-родителски роли, отношения и взаимодействия в
света и (б) в системата от Аз-идентификации с обектите и измеренията в
имплицитната концепция за жизнения път и личностната реализация.
10. Емпирично бе доказана съдържателната наситеност на публичните планове за
живота – за разлика от частните (интрапсихични) автентични жизнени планове - с
цели, намерения и фантазии съгласувани с основните културно-детерминирани,
нормативни,
общностно-доминантни
и
социално-желателни
задачи
в
психосоциалното развитие през възрастността, определени в предложената от
Ериксън дихотомия „генеративност – стагнация” и гарантиращи запазване и
засилване на самоуважението и снижаване на екзистенциалната тревожност
(несигурност) и рисковете за психичното здраве на възрастните
[16][17][20][21][22][54][57][59][63][65][68].
МЕТОДОЛОГИЯ
Обща постановка. В хода на изследванията довели до описаните резултати стана ясно
също така, че само квази-експерименталния дизайн на лонгитудното проследяване може да
позволи да се проверят надеждно хипотезите за устойчивостта и специфичността на
откроените тенденции и закономерности. Така се стигна до дизайна и реализацията на
докладваното за първи път тук – разбира се, само в една много ограничена от формата на
конгресните доклади, кондензирана част, - 30-годишно лонгитудно изследване на
екзистенциалната психодинамика на планирането и осмислянето на живота през
възрастността (между 18 и 68 години), осъществено в България в периода 1984 – 2014
година.
Изследвани лица. Започнало още през „Оруелската” 1984 г. - преди комплексните
политическите промени в България, - изследването проследяваше година след година
динамиката на промените и стабилността в картните за живота на първоначалната извадка от
500 изследвани доброволци, която в годините загуби – за съжаление, - около 20% от
първоначалния си състав, поради смърт или тежко заболяване. Други, 28% от членовете на
първоначалната група по своя инициатива поканиха за участие в изследването своите деца,
близки и приятели. Така агрегирания контингент на участниците в лонгитудното изследване
в периода 1984 – 2014 г. достигна 1230 човека – 706 жени и 524 мъже, разпределени при
включването си в изследването в следните 4 възрастови страти (подгрупи): (а) младежка (1835 г.) – 340 изследвани; (б) ранна зрялост (36-49 г.) – 418 изследвани; (в) средна зрялост (5060 г.) – 310 изследвани и (г) късна зрялост (61-68 г.) – 162 изследвани.
Процедура на изследването. Изследователят и сътрудниците му се срещаха с всеки от
изследваните поне веднъж на всеки 5 години за минимум 2 часово индивидуално
събеседване. Участниците получаваха въпросници между сесиите за интензивно контактно
участие в изследването и участваха в сесии за свободна групова дискусия и рефлексия.
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Изследователски задачи. В най-общата си рамка изследването имаше за своя основна
цел да осъществи чрез лонгитудно проследяване дълбинен, екзистенциално-психодинамичен
анализ на структурата, организацията, функциите и развитието на автентичните
екзистенциални преживявания и психосоциалните драми в жизнения обхват на
възрастността (18 – 68 г.), имащи отношение към планирането и осмислянето на живота им.
По същество, изследването е един опит за дълбинно, екзистенциално-психодинамично
проучване на развитието на личността, човешките отношения, психичното здраве,
качеството на живота и субективното благополучие във времето на възрастността, и разбира
се, феноменологията на това как в най-зрелите си години хората възприемат, преживяват и
разказват своите истории, планове и психосоциални драми за пътуването през живота си –
тяхното запомнено минало, техните текущи преживявания и действия, и техните проекции в
мотивационното поле на бъдещето.
Програмата на изследването обхващаше динамиката на социалните роли и дейности
на участниците – например, техните романитични и семейни отношения, родителство и
прародителство; гражданската им ангажираност; професионалната им дейност и кариера.
Централна тема в изследването бе проследяването на промените в начините, по които
възрастните българи се справяха в периода 1984 – 2014 г. със социо-културните и
исторически промени и неизбежните (нормативни) предизвикателства и кризи на зрелостта и
стареенето (като загубите на значими и близки хора, екзистенциалната несигурност,
флуктуациите в качеството и цената на живота, и влошаването на физическото здраве).
Специално внимание бе отделяно и на това как екзистенциалните дилеми, ограничения и
страдания понякога психодинамично и психосоциално се трансформират в автентична
житейска мъдрост, екзистенциални избори и реални възможности за оптимално личностно
израстване и реализация на потенциала за пълноценно психосоциално функциониране и
развитие [4][8][10][18].
Концептуален модел. Поради много причини дългосрочните лонгитудни изследвания
не само в България са относително малко в психологията и социалните научки. На данните
от лонгитудните проучвания в психологията се гледа като на „златен стандарт” при
проверката на хипотези за психичното и психосоциалното развитие. Между немногото често
цитирани лонгитудни изследвания върху развитието през периода на възрастността са
изследванията на Калифорнийския университет, проследяващи възрастовите кохорти на
родените от 1920 г. до наши дни калифорнийци („Тhe Oakland Growth Study” и „Тhe Berkeley
Guidance Study”), както и Харвардското лонгитудно проучване на дипломиралите се в
Харвард, започнало в началото на 50-те години на XX-ти век и Балтиморското изследване на
стареенето[18][24][33][37][38][39]. Тези изследвания осигуриха на психолозите безценни
прозрения за психичното здраве и развитие на хората в периода на възрастността и дадоха
неоспорими доказателства за това, че от една страна психичното и психосоциалното
развитие продължава като непрекъснат, интензивен процес през целия жизнен обхват на
човека [14], а от друга, че личността функционира и се развива относително устойчиво и
предвидимо в годините на зрелостта си [24]. Тези изследвания потвърждават също така
хипотезите на теоретичните модели за стабилността на личностната организация през
възрастността. И това е разбираем и логичен резултат, особено ако се отчете факта, че
използваните в тях методи са по-пригодни за измерване на стабилността и неизменността, а
не психодинамичните процеси и промени.
Нито едно от тези известни лонгитудни проучвания не използва концептуалните
средства, с които започнахме нашето скромно, независимо и самофинансирано изследване
през 1984 г. В ядрото на концептуалната рамка на изследователския ни модел от самото
начало на проучването бе заложена екзистенциално-психодинамичната идея, че разказите и
плановете за живота, които възрастните конструират и споделят в хода на изследването имат
полифукционална природа и освен, че придават смисъл на интрапсихичните и
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психосоциални екзистенциални драми на техния живот и техните човешки отношения,
служат и като комплексни стратегии за справяне и защита на личността с екзистенциалната
тревожност пред лицето на онтологичните дадености на човешкото битие [12][14][21][32].
Така, според тази идея, развита в психодинамичната и екзистенциално-аналитичната
традиция от автори като Фройд, Фром, Мей, Бюджентал, Юлом [6][9][29][43][46][47][50][53],
начините, по които хората изразяват в плановете и разказите за живота си своята автентична
генеративност (желанието си да имат положително, съзидателно въздействие не само върху
своя живот, но и върху живота на следващите поколения и бъдещето на живота) са преки
екзистенциално-психодинамични детерминанти на различните просоциални, креативни и
жизнеутвърждаващи (биофилни) тенденции в човешкото функциониране и развитие - в
любовните отношения, в лидерството, в гражданската ангажираност, в продуктивната
професионална и трудова заетост, в родителството, в участието в социалния живот и в
грижата за опазване на околната среда. На този етап не ни е известно друго подобно
лонгитудно изследване, в което експлицитно да се изследва екзистенциалната
психодинамика на личностните промени в етапите на възрастността (между 18 и 68 години)
чрез концептуализиране и операциоанално изследване на процесите на планиране и
разказване на истории на живота на хората в 30 годишен период.
Методика на изследването. Основен източник на емпиричните данни за живота на
възрастните бяха собствените им разкази – устни и писмени, - събирани в специално
организираните сесии за индивидуални интервюта и групови дискусии на историите за
живота им и човешките отношения в него. Друга част от инструментариума на изследването
включваше набор от специфични (полуструктурирани) изследователски техники, въвличащи
изследваните в поредица от екзистенциално-аналитични сесии за автобиографично-насочено
планиране, осмисляне и преосмисляне на живота им. Между тези сесии участниците в
изследването бяха молени периодично да дават своите писмени отговори на множество (над
30) специално разработени въпросници и методи за психологическо оценяване.
Събираните първични данни бяха анализирани по няколко начина, свързани с
методологията на първоначалното изследване на жизненото планиране започнало още
през 1984 г. Така, например, плановете и разказите за живота на изследваните бяха
кодирани чрез процедура за контент анализ, имаща своята основа в метода на
мотивационна индукция на Нютен [60] и в създадената от автора Методика за фокусирана
времева проекция (МФВП) [3]. Предназначението на МФВП е да служи като
интерактивна техника за изучаване на процесите на жизнено планиране и неговите
публични и частни продукти на следните равнища:
(а) мотивационното и ценностно съдържание на плана за живота в бъдеще;
(б) формално-динамичните и структурни атрибути на жизнения (частен или публичен)
план;
(в) структуриран категориален анализ на системата от атрибути на жизнения план и
извличане на латентните, системни характеристики на плана.
В технически план при използването на МФВП изследваните получават проста
инструкция да асоциират свободно (за самите себе си – „частно жизнено планиране”, или в
общуването си с изследователя – „публично жизнено планиране”), използвайки неограничен
брой прости изречения, включващи обстоятелственото пояснение за време, т.е. фразата „в
бъдеще...”. Контент-анализът на регистрираните асоциативни компоненти използва
мотивационните категории на Нютен допълнени от емпирично генерираните
екзистенциално-психодинамични мета-категории като „самоопределение”, „автентична
генеративност”, „личностна трансгресия”, „проверка на действителността” и мн. др.
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ОСНОВНИ ХИПОТЕЗИ И ПЪРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ПРОВЕРКАТА ИМ
Обработката и представянето на огромния по обем и сложност емпиричен материал
събран в изследването ще отнеме години. Тук синтезирано представяме само найвълнуващите първи резултати, описващи общи тенденции, артикулирани при в
първоначалния анализ на данните.
Автентичната генеративност. В хода на изследването бяха използвани няколко
метода за регистрация и оценка на индивидуалните различия и динамиката на автентичната
генеративност или стагнация в развитието на изследваните. Автентичната генеративност
беше операционализирана като неподправената загриженост за и ангажираност с
благополучието на децата, младите хора, бъдещите поколения и бъдещето на човечеството,
изразяваща се в насоченост към дейности като родителство, възпитание, преподаване,
наставничество, застъпничество и други креативни форми на положителни приноси към
бъдещето и към живота [21][32][36]. Някои от методите за анализ на автентичната
генеративност на хората между 18 и 68 години включваха тематичното кодиране на
съдържанието в компонентите на жизнените планове и автобиографичните рефлексии на
изследваните. Това позволяваше да се проверяват хипотезите ни за връзките между
автентичната генеративност и (1) субективното благополучие и психичното здраве на
възрастните, (2) идеологическите, политическите, религиозните и гражданските им
идентификации и ангажименти, и (3) моделите на романтични и семейно-брачни сексуални
отношения, както и на майчинство и бащинство[25][30][31][34][35][42][48][62].
В това отношение регистрацията на автентичната генеративност позволи да се
откроят (при българите с високи показатели за автентична генеративност) шест
устойчиво проявяващи се в плановете и автобиографичните разкази за живота им
екзистенциално-психодинамични теми(дилеми):
1. усещането за това дали си бил облагодетелстван или ощетен, депривиран в поранните етапи от живота и развитието си;
2. ставането на свидетел на страданията или на успехите на другите в
непосредствения микро- и макро- контекст на собственото си развитие;
3. изграждането на определени и устойчиви във времето ценности и убеждения;
4. силата (мощта) на преодоляването и трансцедентното себенадминаване в името на
справянето с изпитанията, дилемите и ограниченията в живота;
5. конфликтите между самоопределението и социалния конформизъм (вкл.,
съобразяването с и удовлетворяването на потребностите на значимите други), и
6. артикулацията на просоциалните и хуманистични цели и биофилни, креативни
проекции в бъдещето.
Справянето(напредъка) и защитата(регресията) на Аз-а. Методологията на
лонгитудното изследване позволява да се проследяват динамиката във времето и корелатите
на справянето(напредъка) и защитите(регресията) на Аз-а в плановете и автобиографичните
разкази за живота през възрастността. На тази основа бе установено, например, че
централна екзистенциално-психодинамична тема в плановете и автобиографичните
разкази за живота на българите между 18 и 68 години в периода 1984 – 2014 година е
преодоляването, справянето с трудностите, борбата за съществуване и напредък
въпреки и независимо от страданията, ограниченията и неблагоприятните условия за
развитието и реализацията им.
Така, в плановете за живота ориентирани към справяне и напредък се наблюдава
ангажиране с положителни екзистенциално-психодинамични резултати дори и в контекстта
на автобиографични разкази наситени с негативни преживявания, несигурност,
предизвикателства, проблеми и страдания. При тази форма на жизнено планиране то служи
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за мобилизация и организация на собствените ресурси за справяне с предизвикателствата в
живота и собствените екзистенциални избори.
И обратно, защитно-регресивните планове и автобиографични разкази за живота се
свързват с преживяването на екзистенциална тревожност и невроза, отчаяние, ниско
самоуважение и усещане за това, че собствения живот е вътрешно несъгласуван, фалшив
(неавтентичен), безсмислен и в крайна сметка напразен и провален.
Екзистенциалните преходи и повратни точки. Лонгитудното проследяване дава
възможност да се проучват екзистенциалните преходи и повратни точки в живота на
възрастните както те се разкриват в собствените им планове и автобиографични разкази за
живота им, в които централни теми са:
1. формирането на собствените екзистенциални ценности, избори и жизнени
стратегии и стилове;
2. осъществяването на значими екзистенциални избори;
3. посрещането на жизнените промени във важни области от живота – кариерата и
семейството, загубата на статус и близки, и
4. преминаване през кризи в семейните и междуличностните отношения.
Наблюдението на тези аспекти от плановете и разказите за живота на възрастните ни
позволи да установим, че изследваните често използват и възпроизвеждат в плановете и
разказите за живота си относително устойчиви във времето и в същото време
многовариантни градивни (насочени към справяне) и/или защитни (насочени към снижаване
на екзистенциалната тревожност) модели, за да маркират сцените със значимите за тях
екзистенциални преходи и повратни точки.
Личностните диспозиции и екзистенциалните драми. Една от основните задачи в
лонгитудното изследване бе да се регистрира динамиката на стабилността и промяната във
взаимоотношенията между личностните диспозиции и екзистенциалната психодинамика в
развитието през тази кардинална епоха в личностното развитие – зрелостта на хората между
18 и 68 години. Автобиографичните разкази на хората за живота им в този период могат да
се разглеждат като един интегративен аспект на комплексната констелация от
интернализирани конструкти и отношения, изграждаща уникалната човешка личност
[5][15][41][49][51]. В този смисъл плановете и разказите за живота на възрастните са пряко
свързани и взаимнозависими във функционирането и развитието си както с личностните
диспозиции (например, екстраверсия, невротизъм, автентичност), така и със специфичните
психодинамични форми на справяне със жизнените ситуации и екзистенциални дадености
предизвикателства на зрелостта[52][66].
Образно казано, личностните диспозиции задават „контурите” на човешката
индивидуалност, психодинамичните форми на справяне и самозащита – „светлосенките” й, а
плановете и автобиографичните разкази за живота – „перспективата”, която придава обем,
смисленост и значение на уникалните сцени на интрапсихичните и психосоциалните драми
на личностното развитие [40]. Съгласуваността между личностните диспозиции,
психодинамичните планове и разкази за живота е в основата на екзистенциалната
интеграция на Аз-а, която – на свой ред, - стои в основата на самоактуализацията и
автентичността на личността. Устойчивите високи нива на тази съгласуваност
корелира положително както с психичното благополучие и развитието на Аз-а, така и
с ориентацията към градивни жизнени стратегии и конструктивни жизнени стилове
на хората през епохата на възрастността.
Ефективността на психотерапията. Лонгитудното проследяване на динамиката в
съдържанието на плановете и историите за живота на възрастните създава уникални условия
за оценка на ефективността на психологичното консултиране и психотерапията при
изследваните, които в хода на изследването са търсили професионална помощ [69]. В нашата
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извадка от 1230 възрастни това бяха 63 изследвани лица – 41 жени и 22 мъже, за които
личната им психотерапия е значимо екзистенциално преживяване, слагащо дългосрочен
отпечатък върху плановете и разказите им за живота им.
Първоначално установихме, че изследваните спонтанно споделят, че са ходили на
индивидуална и/или групова психотерапия, разказвайки за живота си и конструирайки
планове за бъдещето му. В много от тези разкази през годините психотерапията често се
споменаваше като важен източник за промяна и развитие на личността им. Вслушвайки се в
разказите на изследваните за психотерапевтичния им опит, установихме, че те носят значима
информация и за процесите и резултатите на самата психотерапия. По-конкретно, потвърди
се хипотезата [7][10] че способността да се интегрира личния психотерапевтичен опит
в автобиографичните разкази и плановете за живота при възрастните е косвен
измерител и предиктор на дългосрочната ефективност на психотерапията.
Екзистенциално-психодинамичният анализ на разказите за личната психотерапия има
значителен потенциал като метод за изследване не само на психосоциалното развитие на
възрастните, но и на ефективността на психотерапевтичния процес. Качественият анализ
на разказите за психотерапевтичния опит на изследваните демонстрира, че те
разкриват наличието на взаимовръзки между преживяването за ефективност на
психотерапията с три независими измерения на оптималното психосоциално
функциониране – субективното благополучие, развитието на Аз-а и сложните процеси
на смислобразуване [6][7][38].
Последващите количествени анализи емпирично потвърдиха мястото на темите
идентифицирани в качествените проучвания – открои се силна и устойчива във времето
корелация между показателите за самоопределение, за вътрешна съгласуваност и за
автентичност в плановете и разказите за живота на изследваните и техните
преживявания за ефективност на текущата или приключилата им по-рано лична
психотерапия [10].
Личните убеждения, идеологическата и гражданската ангажираност и жизнените
планове на възрастните. Анализът на събраните в лонгитудното изследване емпирични
данни позволява да се опишат начините, по които системите от убеждения (идеологически,
религиозни и социално-политически) на възрастните оказват влияние върху това как те
разбират и интерпретират собствения си живот и собствената си социална, гражданска и
екзистенциална позиция в обществото и света, в който живеят. Изследването ни отиде отвъд
традиционните социологически и социално-психологически подходи в проучването на
обществените нагласи и изследва психодинамиката на личните убеждения, гражданските
тревоги и ангажименти на изследваните в областта на политическата идеология,
религиозните вярвания и нагласите към гражданското общество и опазването на околната
среда, опитвайки се да постигне по-задълбочено разбиране за това как българите в зрелите си
години търсят смисъла на живота си, ангажирайки се идеологически и социално.
Проучвайки в 30-годишен период динамиката на взаимовръзките между убежденията,
гражданските тревоги и ангажименти, идеологическите и политическите предпочитания и
действия на възрастните чрез екзистенциално-психодинамичен анализ на техните разкази и
планове за живота, установихме общата тенденция, че тези теми заемат с възрастта
все по-съществено място в преживяванията и рефлексивните практики на
възрастните, и са устойчиво и негативно свързани с основни контраиндикативни
измерители на оптималното психосоциално функциониране и психично здраве като
нивото на социално отчуждение и тенденцията към емоционална капсулация и
междуличностна себеизолация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работата по обработката и представянето на събраната емпирична информация по
схематично представеното тук лонгитудно изследване тепърва предстои. Откроените на този
ранен етап най-общи тенденции потвърждават предимствата на избраната от нас
методология на лонгитудно проучване. Безспорно пред бъдещите публикации за подробно и
задълбочено представяне и обсъждане на резултатите от екзистенциално-психодинамичния
анализ на процесите на планиране и осмисляне на живота през възрастността стоят редица
задачи, от успешното решаването на които ще имат полза както изследователите и
практиците в психологията, така и отговорните за създаването на модерни обществени
политики и институционални практики за социално-икономически най-активната част от
населението в Република България.
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Статията цели да анализира един по-слабо проучен проблем в психологическата литература, а именно
дали съществуват различия в ценностния профил на неудовлетворените и удовлетворените от живота
лица. В нея са представени емпирични данни от изследване, проведено презмай–декември 2013 г. сред
181 български граждани в активна трудоспособна възраст – 18-65 г. Използвани са най-комплексните
методики за изследване на ценностите и удовлетвореността от живота в съвременната психология като
Метод за изследване на ценностите на Шварц – the Schwartz ValueSurvey, SVS[24] и Скàла за
удовлетвореност от живота на Диенер и сътр. – the Satisfaction With Life Scale,SWLS[14]. Резултатите
разкриват, че лицата с висока жизнена удовлетвореност в съпоставка с другата група приписват поголяма значимост както на колективните, така и на индивидуалните ценности. Проведеният
корелационен анализ също подкрепя направената констатацияи се вписва в обяснителния модел на
перспективата за конгруентността на ценностите[22-23] и пирамидата на потребностите на Маслоу [10].
С други думи, съответствието между индивидуалните ценности и доминиращите ценности в средата
създава възможност за постигането на целитена личността и засилва психичното благополучие.
Наличието на вътрешниконфликти, дисонансът между стари и нови ценности, социалната депривация и
т.н. води до жизнена неудовлетвореност.Израз на това е по-ниската степен на йерархичност и
амбивалентните ценностни приоритети вценностната система на неудовлетворените за разлика от
удовлетворените индивиди.
This article aims to analyze a less studied problem in the psychological literature, namely whether there are
differences in the value profile between life satisfied and unsatisfied individuals. It presents empirical data from
a study conducted during May–December 2013 among 181 Bulgarian citizens in active working age –18-65 y.o.
The most complex methods for valuesand life satisfaction research in contemporary psychologyare used as the
Schwartz Value Survey,SVS[24] and the SatisfactionWithLifeScale,SWLS [14]. The resultshave revealed that
people with high life satisfaction score compared tothe other group prefer both collective and individual values.
Correlation analysis also supports this finding and fits in the explanatory modelofvalue congruity perspective
[22-23] and Maslow’spyramid of needs [10]. In other words, the congruence between personal values and the
prevailing valueenvironmentmakes it possible to goal attainment,whichincreases subjective well-being. The
presence of internal conflicts, dissonance between old and new values, social deprivation, etc. causes life
unsatisfaction. Coincidentally, there isa lower value hierarchy and ambivalent value priorities in the value
system of unsatisfied individuals compared to satisfied ones.

ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременната психология съществува терминологично разнообразие за същността и
функциите на ценностите. Въпреки товаспореднякои изследователи е налице известен
консенсус относно водещитехарактеристики на ценностите, а именно че те са: 1) убеждения,
тясно свързани с емоциите; 2) мотивационен конструкт – отнасят се до предпочитаните цели;
3) имат абстрактна природа, което ги различава от нормите и нагласите; 4) функционират
като стандарти или критерии при избора или оценката на поведение, хора или събития; 5)
подреждат се по важност и изграждат йерархична система от ценностни приоритети; 6)
множество релевантни ценности участват при формирането на конкретна нагласа или
поведение [12],[24-26].
Най-комплексният подход към изучаване на структурата на ценностната система,
който служи като концептуална рамка на настоящето изследване, принадлежи на Ш.
Шварц[24]. Израелският изследователразглежда ценностите като желани, трансситуационни
цели, които варират по значимост и функционират като ръководни принципи в живота на
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хората или групата. Всяка ценност изразява определена мотивационна тенденция или
цел.Ценностите са когнитивни репрезентации на три универсални човешки потребности –
потребностите на индивидите като биологични организми, потребностите от координация на
социалното взаимодействие и потребностите от съхранение и добруване на социалната
група. Чрез социализацията и когнитивното развитие индивидите се научават да представят
тези потребности като съзнателни цели и ценности, да им придават различна степен на
значимост и да използват културно споделени понятия в процеса на комуникация [2426],[12].
Моделът на индивидуалната ценностна система на Шварц има универсален
мотивационен характер.Тойпредставлява континуум от 10 типа ценности, които са резултат
от психологическата динамика на конфликт и съвместимост, която човек преживява в
процеса на преследване на различни цели във всекидневния живот, като: сигурност,
конформност, традиция, доброжелателност, универсализъм, себенасоченост, стимулация,
хедонизъм, постижение и власт[24].
Сигурност – ценности, насочени към сигурност, хармония и стабилност в обществото,
във взаимоотношенията и в самата личност: чувство за свързаност с другите, социален ред,
семейна сигурност, умереност.
Конформност – ценности, насочени към ограничаване на действията, които могат да
наранят другите и да нарушат социалните очаквания или норми: изпълнителност,
самодисциплинираност, учтивост, почтителност (почитащ родителите и по-възрастните).
Традиция – ценности, изразяващи уважение и приемане на обичаите и идеите, които
дадена култура или религия налагат на личността: зачитане на традициите, скромност,
набожност, приемане на житейската участ.
Доброжелателност – ценности, насочени към запазване и поддържане на
благополучието на хората, с които имаме често лични контакти: отзивчивост, преданост,
великодушие, честност, отговорност, искрено приятелство, истинска любов.
Универсализъм – ценности, изразяващи стремеж към разбиране, толерантност и
запазване на благополучието на всички хора и на природата: широки възгледи, социална
справедливост (отстраняване на неправдите, грижи за слабите), равенство (еднакви
възможности за всички), мир в света, красота, единение с природата, мъдрост, опазване на
околната среда.
Себенасоченост – ценности, изразяващи стремеж към независимост на мисленето и
действието: творчество, свобода, самостоятелност, любопитство, независимост.
Стимулация – ценности, свързани с поемането на риск: безстрашие, разнообразен
живот, вълнуващ живот.
Хедонизъм – ценности, обединени от стремеж към удовлетворяване на потребностите:
удоволствие и наслаждение от живота (радост от храна, секс, развлечения).
Постижение – ценности, изразяващи стремеж към личен успех, който се определя
като демонстриране на компетентност според социалните, а не според личните вътрешни
стандарти: успешен, амбициозен, способен, влиятелен.
Власт – ценности, изразяващи стремеж към социален статус и престиж, контрол върху
хората и ресурсите: власт, авторитет, богатство, достойнство, обществено признание.
Десетте ценностни типа формират две биполярни дименсии. Първата дименсия,
наречена от Шварц себетрансцедентиране (включва универсализма и доброжелателността)
срещу себеутвърждаване (обединява постижението и властта), противопоставя ценностите,
акцентиращи върху приемането на другите като равни и грижа за тяхното благосъстояние, на
ценностите на личния успех и доминиране над другите. Втората дименсия откритост към
промени (себенасоченост, хедонизъм и стимулация) срещу консерватизъм (традиция,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

161

сигурност и конформност) противопоставя ценностите, акцентиращи върху независимата
мисъл и действие, а също и желанието за промени, на ценностите на себеограничението,
поддържане на традицията и стабилността.
Себетрансцедентирането и консерватизмът изразяват колективните, а откритостта
към промени и себеутвърждаването – индивидуалните интереси на личността [24].
ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЦЕННОСТИ
И СУБЕКТИВНО ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ
Най-мощният подход за изследване на субективното психично благополучие в
съвременната психологическанаука принадлежи на E. Диенер и сътр. [16],[13],[15]. В
българската психология тази изследователска перспективауспешно се прилага от
някоиавтори, като[4],[11].Самото понятие “субективно психично благополучие” се
разглежда като интегрална оценка на хората за техния живот и се описва чрез два основни
компонента: когнитивен (удовлетвореност от живота като цяло) и афективен (позитивни
афекти, негативни афекти и чувство на щастие). На индивидуално ниво на анализ връзките
между ценностите и психичното благополучие се осъществяват в рамките на теорията за
самодетерминацията[21],[18],[28]или в перспективата за конгруентността на
ценностите[22-23].
Според самодетерминиращата теория на Райън и Диси реализирането на вътрешните
мотивиза автономност, компетентност и свързаност с другите дава възможностза психично
развитие и самоактуализация и увеличава усещането за благополучие. И обратно,
преследването на външни мотиви, ориентирани към постигането на социално одобрение,
власт и материални придобивки,намалява психичното благополучие. Проведените
емпирични изследвания в рамките на този подход разкриват, че някои
вътрешнииндивидуалистичниценности катохедонизъм, стимулация и себенасоченост
повишават благополучието, а други, предимно външниколективистични ценности като
традиция и конформност – го понижават [18],[21].
Билски и Шварц, използвайки пирамидата на потребноститена Маслоу
[10],класифицират 10-те ценностни типа на ценности, представящи развитието срещу
ценности,
изразяващи
дефицита.
Според
двамата
авторидоброжелателността,
универсализмът,
себенасочеността,
стимулацията
и
постижениетосеотнасятдо
“потребностите за развитие”[12] и са свързани със здравето(healthy values), защото корелират
положително със субективното психично благополучие [22-23]. Тезиценности са под
влияние на механизма на аклиматизация – увеличават или намаляват своята значимост в
зависимост от възможноститеза реализация. Обикновено значимостта на ценностите, които
се оценяват като постижими, се увеличава, а тези, които се оценяват като непостижими –
намалява [27].
От своя страна, конформността, сигурността и властта стъпват върху “потребностите
на дефицита”[12]и взаимовръзката с психичното благополучие е отрицателна, поради
коеточесто се определят като “нездрави ценности” (unhealthy values)[22-23]. В по-нови
изследвания Сагив и Шварц причисляват и традицията към тази група ценности, тъй като тя,
заедно с конформността и сигурността, участва в изграждането на ценностната
алтернатива“консерватизъм” [23]. Тези ценности са подвластни на механизма на
компенсация– блокирането или възпрепятстването на ценноститекомпенсаторно
увеличаватяхната значимост [27]. Хедонизмът не се класифицира поради липсата на
консистентни данни в литературните източници [23], но може да се приеме, че той е
вътрешна ценност или ценност на развитието и по отношение на него действа механизмът на
аклиматизация [2].
Перспективата за конгруентносттана ценностите обаче твърди, чесъответствието или
несъответствието между индивидуалните ценности и ценностите, доминиращи в социалната
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среда, е решаващо за равнището на субективно психично благополучие. С други
думи,постигането на социално желани ценности, без значение дали са вътрешни или
външни, води до по-високи нива на благополучие и влияе върху него чрез 3
взаимодопълващи се механизма [23]:
1) Възможности на средата – хората като цяло имат позитивно психично
благополучие, когато социалните условия не възпрепятстват изразяването и осъществяването
на техните ценности, като предоставят широк набор от възможности. И обратно, когато
социалният контекст е неблагоприятен или блокира реализирането на основните
потребности, стремежи или цели на личността, се преживява фрустрация и негативно
психично благополучие;
2) Социални санкции – индивиди, които отхвърлят доминиращите в дадена среда
нормативни модели, убеждения и ценности като несъвместими с техните, могат да бъдат
игнорирани, отлъчени, санкционирани или наказани от групата. Това засяга чувството им на
психично благополучие. Тези от тях обаче, които споделят и следват социалните
предписания, получават подкрепа и одобрение от значимите други, което увеличава
субективното им чувство на благополучие;
3) Вътрешни конфликти – преживяват се, когато индивидуалната ценностна йерархия
е неконгруентна с доминиращата йерархия в съответната социална среда [30]. Наблюдават се
при сблъсъка между по-рано придобити ценности и необходимостта от интернализиране на
други, противоположни на тях ценности, които обаче дават предимство в новата среда.
Процесът на вземане на решения, който засяга избор между две или повече несъвместими по
своята мотивационна насоченост високо приоритетни ценности, може да провокира
ценностен конфликт [29],[24]. Той с голяма вероятност разклаща субективното чувство на
психично благополучие [19],[6].
Теоретичните допускания на перспективата за конгруентността на ценностите се
доказват в редица емпиричнипроучвания на Байчинска и Гарванова, които анализират
посоката на реорганизация на ценностната система или утвърждаването на индивидуалните
интереси като приоритетни в ситуацията на социален преход в България след 1989 г. Според
авторките хората преживяват промяната в ценностите като труден и болезнен процес, за
което свидетелства фактът, че лицата с индивидуалистична ориентация, по-често отколкото
тези с колективистична насоченост изпитват ценностна криза и имат по-ниска степен на
психично благополучие, защото по-често влизат в конфликт с утвърдените колективистични
норми и модели на поведение в обществото[5],[3],[9].
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Като се позовава на конгруентната перспектива, настоящето изследване търси
взаимовръзката между ценностната система и когнитивния компонент на психичното
благополучие, закоето се допуска, че има по-силни връзки с ценностите [11]. Целта е да
сеосветли един по-слабо разглеждан проблем в психологическата литература, а именнокакви
саразличията в ценностния профил нанеудовлетворените и удовлетворените от живота лица
с помощта на най-аналитичните подходи за изучаване на ценностите[24]исубективното
психично благополучие[13].
Основните задачи на изследването са:
1. Да се определи взаимовръзката между жизнената удовлетвореност и 10теценностни категории, 2-тебиполярнидименсии и 2-та типа ценностни интереси;
2. Да се очертаят различията в интензитета на ценностните категории, дименсии и
интереси прилицата с ниска и висока степен на удовлетвореност от живота;
3. Да се сравни категориалната и дименсионалната ценностна йерархия на
неудовлетворените и удовлетворените от живота лица.
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На базата на данни от литературата и предишни авторови изследвания могат да се
формулират следнитеработни хипотези:
1. Колективно ориентираните ценностни категории, дименсии и интереси ще
корелират положително сжизнената удовлетвореност, а индивидуално насочените
ценности ще регистрират отрицателна зависимост[3],[8],[9];
2. Лицата с ниска жизнена удовлетвореност ще приписват по-голяма значимост на
индивидуалните ценностни категории, дименсии и интереси,а тези с висока
удовлетвореност – на колективно ориентиранитеценности[3], [8], [9];
3. Категориалната и дименсионалната ценностна подредба на неудовлетворените
лица ще се характеризира с по-слаба йерархичности по-голяма амбивалентност на
ценностните приоритети в сравнение с удовлетворените лицав резултат на
неконгруентност, психични конфликти, адаптационни проблеми, социална
депривация и др.[30],[19],[24],[23],[7],[5].
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
Емпиричното изследване епроведено презмай–декември 2013 г. сред 181 български
граждани в активна трудоспособна възраст – 18-65 г., които участват в него доброволно, без
заплащане.От тях48.1% самъже и 51.9%– жени; до 29 г. – 44.2%, 30-44 г. – 35.9% и след 45+г.
– 19.9% ( x =33.27, sd=11.76).Образователноторавнище на респондентите е: 1.6% са с
основно, 43.1% –със средно, 13.7% – с полувисше и 41.6% – с висше
образование.Едномерното разпределение по признака “семейно положение”има следния вид:
49.7% са женени/омъжени, 40.2% са несемейни, 6.5% са разведени, а3.6% савдовци/вдовици.
Изследвано е само градско население, живеещовстолицата и в различниголеми или по-малки
градове на страната (Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Панагюрище,
Кюстендил, Смолян, Пещера, Враца, Търговище, Видин, Монтана и др.).
МЕТОДИ
В анкетната карта са използвани следните методики:
1. Въпросник за изследване на ценностите на Шварц– the Schwartz Value
Survey,SVS[24], състоящ се от 58 ценности. На вниманието на респондента се
предлагат два списъка с30 терминални (крайни цели на съществуването) и 28
инструментални ценности (желани начини на поведение). 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).
Вътрешната надеждност α на Кронфах на айтемите по отделнитепроменливи е
добра: сигурност (0.61), конформност (0.52), традиция (0.54), доброжелателност
(0.63), универсализъм (0.61), себенасоченост (0.56), стимулация (0.67), хедонизъм
(0.64), постижение (0.58) и власт (0.59) [9].
2. Скàла за удовлетвореност от живота на Диенер и сътр. – the Satisfaction With Life
Scale,SWLS[14]. Методиката е конструирана да измерва когнитивниякомпонент на
субективното психично благополучие като глобална оценка наживота. Състои се от
5 айтема: 1) Като цяло моят живот е близък до моя идеал; 2) Условията на моя
живот са отлични; 3) Аз съм удовлетворен от живота си; 4) Аз съм постигнал
важните неща, които искам от живота, и 5) Ако можех да изживея живота си
повторно, не бих променил почти нищо. Изследваното лице трябва да оцени всяко
едно твърдение, използвайки 7-степенна скàла от Ликертов тип (от 1 – напълно
несъгласен до 7 – напълно съгласен). Общият бал на методиката варира от 5 до 35
и определя респондента в интервала от 5-9 като изключително неудовлетворен, от
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10-14 като неудовлетворен, от 15-19 като леко неудовлетворен, 20 като неутрален,
от 21-25 като леко удовлетворен, от 26-30 като удовлетворен и от 31-35 като
изключително удовлетворен от своя живот.Вътрешната съгласуваност на
емпиричния инструмент е достатъчно висока–алфа на Кронбахе 0.78[9].
3. Демографски блок – пол, възраст, образование, семейно положениеи др.
Данните от проведеното емпирично изследване са въведени и обработени със
статистическия софтуер – SPSS v.16.
РЕЗУЛТАТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Взаимовръзкамежду ценностите и удовлетвореността от живота
За анализа на корелационната зависимост между ценностните категории, дименсии и
интереси и когнитивното психично благополучие е избран коефициентът на корелация на
Пирсън – r. Резултатите са систематизирани в табл. 1 и 2.
Таблица 1.Коефициенти на корелация
на Пирсън между ценностните категории и жизнената удовлетвореност(N=181)
Удовлетвореност
от живота
Sig. (2-tailed)

Сиг.
.19

Конф.
.34

Трад.
.16

Добр.
.15

Унив.
.07

Сeб.
.06

Стим.
.03

Хед.
.01

Пост.
.36

Власт
.07

.027

.000

.034

.036

.103

.109

.422

.744

.000

.076

Първичният оглед на данните от табл. 1 показва, че всички корелации, независимо
дали са значими или незначими, са положителни. Следователно, с увеличаване на
интензитета на ценностите се повишава равнището на жизнената удовлетвореност и обратно.
Регистрират се слабизначими взаимовръзки на колективистичните ценности сигурност,
конформност, традиция и доброжелателности индивидуалистичните ценности на
постижението. При останалите 5 ценностни категории – универсализъм, себенасоченост,
стимулация, хедонизъм и власт коефициентите на Пирсън надхвърлят нивото на грешка α от
0.05, което ги прави статистически незначими.
По-абстрактните нива на ценностната система – дименсии и интереси – очертават още
по-интересни тенденции(вж. табл. 2).
Таблица 2.Коефициенти на корелация на Пирсън между
ценностните дименсии и интереси и жизнената удовлетвореност (N=181)

Удовлетвореност от
живота
Sig. (2-tailed)

Себетрансце
дентиране

Себеутвър
ждаване

Консерват
изъм

.18

.31

.30

.026

.001

.001

Откритост
към
промени
.04
.316

Колективни
интереси

Индивидуал
ниинтереси

.28

.22

.002

.015

Прави впечатление, че всички корелационни индекси в табл. 2, както в горния случай,
са положителни. Статистически незначима е единствено взаимовръзката между
удовлетвореността от живота и откритостта към промени. При останалите 5 променливи
силата на зависимостта отново, както и при ценностните категории, не е много силна. Поизненадващото обаче е, чеи колективните (себетрансцедентиране, консерватизъм;
колективни интереси), и индивидуалните ценности (себеутвърждаване;индивидуални
интереси) корелират положително с жизнената удовлетвореност. Получените резултати
частично потвърждават хипотеза 1, която допуска положителна връзка на
удовлетвореността от живота с колективните и отрицателна с индивидуалните
ценности.Вероятно възможността за реализиране не само на вътрешни, но и на външни
ценности [18],[21] или на ценности на развитието и дефицита [12],[27] е предпоставка за
засилване на субективното усещане за благополучие. И обратно – с нарастване на
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психичното благополучие индивидите оценяват в по-висока степен ценности, които
изразяват групови и индивидуални цели.
Влияние на жизнената удовлетвореност върху значимостта на ценностите
С цел да се анализиравъздействието на удовлетвореността отживота върху
енергетичността и йерархията на ценностите са формирани 2 контрастни групи на
неудовлетворени и удовлетворени от жизнените обстоятелства лица. В първата категория
попадат индивиди с бал 5-19, а във втората –с бал 21-35. От обработката на данните са
премахнати 26 респонденти с бал 20, защото попадат на неутралната точка – “нито
неудовлетворени, нито удовлетворени”. За оценка на различията в средните стойности на
ценноститее използван t-тест на Стюдънт за независими извадки. Резултатите от него могат
да се проследят в табл. 3 (ценностни категории) и табл. 4 (ценностни дименсии и интереси).
Таблица 3.Средни стойности и стандартни отклонения на отделните
ценностни категории при неудовлетворените и удовлетворените
от живота лица. Представени са също и резултатите от t-теста
Ценностна категория
Сигурност
Конформност
Традиция
Доброжелателност
Универсализъм
Себенасоченост
Стимулация
Хедонизъм
Постижение
Власт

Неудовлетворени лица
(N=63)
sd
x
4.79
1.01
4.40
1.02
3.03
1.39
4.58
1.11
4.01
1.02
4.78
1.02
3.45
1.56
3.91
1.81
4.19
1.19
3.25
1.41

Удовлетворени лица
(N=92)
sd
x
4.90
0.91
4.59
0.94
3.33
1.34
4.72
0.96
4.10
0.97
4.82
1.02
3.49
1.53
3.90
1.72
4.54
1.14
3.42
1.37

t

р

-1.43
-2.33
-2.57
-1.55
-1.09
-0.48
-0.32
0.10
-3.54
-1.46

0.152
0.020
0.010
0.121
0.276
0.631
0.749
0.917
0.000
0.146

От табл. 3 става ясно, че променливата “удовлетвореност от живота” оказва слабо
влияние върху значимостта на ценностните категории. От 10-те ценностни типа само 3
(конформност, традиция и постижение)регистрират статистически достоверни различияпри
ниво на значимост α<0.05. Въпреки това всички ценности, с изключение на хедонизма, имат
по-високаинтензивност в групата на удовлетворените в съпоставка с неудовлетворените
лица. С други думи, удовлетворените субекти ценят в по-голяма степен както колективно-,
така и индивидуално ориентираните ценности за разлика от неудовлетворените хора.
Ценностните дименсии и интереси очертават насоки, които на по-ниското равнище на
обобщеност на данните не са статистически проявени(вж. табл. 4).
Таблица 4.Средни стойности и стандартни отклонения на полюсите на ценностните
дименсии и интереси при неудовлетворените и удовлетворените от живота лица.
Представени са също и резултатите от t-теста
Ценностни дименсии
и интереси

I.

Себетрансцедентиране
Себеутвърждаване
II.
Консерватизъм
Откритост към промени
Колективни интереси
Индивидуални интереси

Неудовлетворени лица
(N=63)
sd
x
4.29
0.89
3.72
1.10
4.07
0.88
4.05
1.17
4.18
0.81
3.88
0.98

Удовлетворени лица
(N=92)
sd
x
4.41
0.81
3.98
1.11
4.27
0.82
4.07
1.14
4.34
0.73
4.03
0.98

t

p

-1.62
-2.77
-2.82
-0.23
-2.45
-2.56

0.106
0.006
0.005
0.816
0.014
0.010
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Данните в табл. 4 разкриват, че ефектите на глобалната оценка на живота са значими
при повечето ценностни променливи– себеутвърждаване, консерватизъм, колективни и
индивидуални интереси.Статистически достоверни различия не се регистрират единствено
при себетрансцедентирането и откритостта към промени. Установената тенденция за
повишена интензивност както на колективните, така и на индивидуалните ценности в
групата на удовлетворените в съпоставка с неудовлетворенителица е в подкрепа на
изведените дотук емпирични констатации. Вероятно отсъствието на конфликтност и
високата конгруентност на ценностната система на личносттасдоминиращите
социалнистандарти и предписания дава възможност за преследване на индивидуални цели и
самоактуализация[10], което повишава чувството за психично благополучие. От друга
страна, затрудненията в ценностното консолидиране със социалната среда
блокиратпътищата за себереализация и себеразвитие, което се преживява като психично
неблагополучие.
Може да се каже, че получените резултати частично потвърждаватхипотеза 2, че повисоката интензивност на колективните ценностни ориентациище се наблюдава при
удовлетворените за разлика от неудовлетворените лица, коитощеотдават по-голям приоритет
наиндивидуалните мотивационни цели.Емпирично изведените тенденциисе вписват в
перспективата за конгруентността на ценностите и универсалнияйерархичен модел на Маслоу,
където задоволяването на потребностите от по-ниските нива на пирамидата (физиологични
нужди, сигурност, любов/принадлежност)e необходима предпоставка за преминаване към
потребностите от по-висок порядък като увереност и самоусъвършенстване [10].
Доказателство за това е и фактът, чев проведеното проучване колективните имат
превес над индивидуалните интереси както в групата на неудовлетворените (t=3.41, p=0.001),
така и в групата на удовлетворените хора (t=5.07, p=0.000)(за дескриптивната статистика вж.
табл. 4). С други думи, груповата принадлежност се очертава като фундаментална
потребност[30], откоято в социалноисторически аспектзначително по-късно се развиват
индивидуалистичните и модернистичнитеценности на личността [17].Това с особена сила
важи за българския социокултурен контекст, където доминират ценностите на
консерватизма, колективизма и егалитаризма [3].
Сравнителният анализ на ценностното ранжиране на лицата с ниска и висока
удовлетвореност от живота добавяважен щрих към изследваната проблематика.
Влияние на жизнената удовлетвореност върху йерархията на ценностите
За построяването на структурно-йерархични модели на ценностната система е
използван t-тест на Стюдънт за свързани извадки за всички двойки ценностни категории или
дименсии. Ценностният тип с най-висока средна стойност получава ранг 1, а този с найниска – ранг 10. Категории или дименсии, които не се различават статистически значимо
помежду си, поделят еднакъв ранг. Резултатите от проведения статистически анализпо
отношение на ценностните категории са представени в табл. 5, 6 и 7, а визуализацията на
ранговете – на фиг. 1.
Таблица 5. T-стойности от сравнението на всяка двойка категории (αp<0.05; βp<0.01;
χ
p<0.001). Посочени са още средните стойности, стандартните отклоненияи ранговете на
ценностните категории при неудовлетворените от живота лица
Сиг.
Конф.
Трад.
Добр.
Унив.
Себ.
Стим.
Хед.

Сиг.
X

Конф.
5.41χ
X

Трад.
17.53χ
15.28χ
X

Добр.
2.27α
-2.54α
-16.93χ
X

Унив.
10.31χ
5.51χ
-11.25χ
7.09χ
X

Сeб.
0.08
-3.73χ
-13.81χ
-1.88
-8.39χ
X

Стим.
11.15χ
7.35χ
-2.74β
8.54χ
4.59χ
14.04χ
X

Хед.
6.66χ
3.31χ
-4.99χ
4.20χ
0.65
7.35χ
-3.83χ
X

Пост.
6.76χ
2.24α
-9.05χ
3.57χ
-1.82
6.97χ
-6.31χ
-2.16α

Власт
14.53χ
9.76χ
-1.55
9.98χ
6.25χ
14.52χ
1.75
5.73χ

x

4.79
4.40
3.03
4.58
4.01
4.78
3.45
3.91

sd
1.01
1.02
1.39
1.11
1.02
1.02
1.56
1.81

R
2
4
9
2
6
2
9
6
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X

9.90χ
X

4.19
3.25
α

1.19
1.41
β

6
9

x

sd
0.91
0.94
1.34
0.96
0.97
1.02
1.53
1.72
1.14
1.37

R
2
4.5
9
2
6
2
9
7
4.5
9

Таблица 6. T-стойности от сравнението на всяка двойка категории ( p<0.05; p<0.01;
p<0.001). Посочени са още средните стойности, стандартните отклоненияи ранговете на
ценностните категории при удовлетворените от живота лица

χ

Сиг.
Конф.
Трад.
Добр.
Унив.
Себ.
Стим.
Хед.
Пост.
Власт

Сиг.
X

Конф.
6.55χ
X

Трад.
21.84χ
19.54χ
X

Добр.
3.26χ
-2.49β
-21.29χ
X

Унив.
15.50χ
9.40χ
-11.87χ
11.66χ
X

Сeб.
1.32
-3.31χ
-16.53χ
-1.50
-11.97χ
X

Стим.
16.76χ
11.78χ
-1.51
13.55χ
7.30χ
18.05χ
X

Хед.
11.09χ
6.52χ
-4.63χ
7.78χ
2.07α
11.55χ
-4.91χ
X

Пост.
5.51χ
0.72
-12.60χ
2.33α
-5.94χ
4.99χ
-12.58χ
-7.51χ
X

Власт
20.08χ
13.66χ
-0.90
13.98χ
7.88χ
19.29χ
0.82
6.00χ
18.23χ
X

4.90
4.59
3.33
4.72
4.10
4.82
3.49
3.90
4.54
3.42

Таблица 7.Рангове на отделните ценностни категории при неудовлетворените и
удовлетворените от живота лица

Лица
Неудовлетворени
Удовлетворени

Сиг.
2
2

Конф.
4
4.5

Трад.
9
9

Добр.
2
2

Унив.
6
6

Себ.
2
2

Стим.
9
9

Хед.
6
7

Пост.
6
4.5

Власт
9
9

Построяването на хоризонтално-вертикален модел на ценностната система дава
възможност да бъдеизучендинамичният аспектна ценностите чрез процесите на
субординация и координация [1]. С точка са индикирани колективно ориентираните
ценностни променливи, а със светъл триъгълник – индивидуалните(фиг. 1).

Фигура 1. Структурен модел на категориалната ценностна йерархия
при неудовлетворените и удовлетворените от живота лица

Съпоставката на ценностните приоритети на индивидите от двете групи разкрива,че
техните йерархични модели си приличат – най-предпочитани са сигурността,
доброжелателносттаи себенасочеността(ранг 1; I-во нивов ценностната система), а найнепредпочитани – традицията, стимулацията и властта(ранг 9;последното ниво – IV-то при
неудовлетворените и V-то при удовлетворените лица). По-значителни различия се
установяват в средата на ценностната подредба. При лицата със занижена жизнена
удовлетвореност конформността има самостоятелен ранг 4 (II-ро ниво), ана III-то ниво са
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координирани универсализмът, хедонизмът и постижението (ранг 6). При хората свисоко
когнитивно психично благополучие конформността и постижението поделят ранг 4.5 (II-ро
ниво), а универсализмът с ранг 6 и хедонизмът с ранг 7 са субординирани съответно на III-то
и IV-то ниво в ценностното ранжиране. Може да се обобщи, че принеудовлетворените се
наблюдава по-слаба йерархичност на ценностната система – 4 нива с сравнение с
удовлетворените индивиди – 5нива,което се дължи на динамичните процеси в средата на
структурния модел и очертава по-силен потенциал за промяна в първата група[20].
Накрая ще бъде разгледан дименсионалният йерархичен ценностен модел на лицата
сразлична оценка на жизнената удовлетвореност. Данните от статистическия анализ са
поместени в табл. 8, 9 и 10, а графичното представяне на ранговете – на фиг. 2.
Таблица 8. T-стойности от сравнението на всяка двойка полюси (αp<0.05; βp<0.001).
Посочени са още средните стойности, стандартните отклоненияи ранговете наполюсите
на ценностнитедименсии при неудовлетворените от живота лица
Себетрансцеден.

Себетрансцедентиран
е
Себеутвърждаване
Консерватизъм
Откритост
къмпромени

X

Себеутвърждаван
е
5.82β

Консерватизъм

X

-4.27β
X

4.41β

Откритост
към промени
2.36α

x

sd

R

4.29

0.89

1

-4.20β
0.25
X

3.72
4.07
4.05

1.10
0.88
1.17

4
2.5
2.5

Таблица 9. T-стойности от сравнението на всяка двойка полюси (αp<0.01; βp<0.001).
Посочени са още средните стойности, стандартните отклоненияи ранговете наполюсите
на ценностнитедименсии при удовлетворените от живота лица
Себетрансцедентиране
Себеутвърждаване
Консерватизъм
Откритост къмпромени

Лица

Себетрансцеден.

Себеутвърждаване

Консерватизъм

X

5.94β
X

3.73β
-4.27β
X

Откритост към
промени
4.98β
-1.64
2.81α
X

x

sd

R

4.41
3.98
4.27
4.07

0.81
1.11
0.82
1.14

1
3.5
2
3.5

Таблица 10.Рангове на полюсите на ценностните дименсии при неудовлетворените и
удовлетворените от живота лица

Неудовлетворени
Удовлетворени

Себетрансцедентиране

Себеутвърждаване

Консерватизъм

1
1

4
3.5

2.5
2

Откритост към
промени
2.5
3.5

Визуализацията на ранговете на отделните ценностни дименсии, изведени на базата на
t-теста на Стюдънт за свързани извадки, и построяването на структурно-йерархичен модел на
ценностната система на неудовлетворените (фиг. 2a) и на удовлетворените от живота лица
(фиг. 2б) предоставя любопитни резултати.

Фигура 2.Структурен модел на дименсионалната ценностна йерархия при неудовлетворените
и удовлетворените от живота лица. Означенията са както следва: СТ – себетрансцедентиране;
КОН – консерватизъм; СУ – себеутвърждаване; ОП – откритост към промени
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Дименсионалният йерархичен модел и в двете групи респонденти се състои от три
равнища с приоритетна ценност – себетрансцедентирането (ранг 1). Докато при
неудовлетворените лицаобаче конфликтните ценностни полюси консерватизъм и откритост
към промени са интегрирани на II-ро ниво(ранг 2.5),а себеутвърждаването – на III-то (ранг
4), при удовлетворените лица консерватизмът има самостоятелен ранг 2 на II-ро ниво, а на
последното III-то ниво в ценностната система са координирани съвместимите в
мотивационно отношение индивидуалистично ориентирани полюси себеутвърждаване и
откритост към промени – ранг 3.5. Следователно, при удовлетворените от животахора
колективнитеценностидоминират над индивидуалните, апри неудовлетворените субекти се
наблюдава известна амбивалентност на ценностните приоритети, дължаща се на
неразрешения вътрешен конфликт между консерватизма и откритостта към промени.
Именно това ценностно измерение се разглеждакато водещ ракурс на промяна и
модернизация на ценностите на личността след падането на тоталитарния режим в България
през 1989 г.[9]. В българската социокултурна средапонижено жизнено благополучие често
имат лица с индивидуалистична ориентация порадиконфронтацията между стари и нови
ценности, социалните санкции, фрустрацията на базисни потребност,ограничените ресурси
на средатаи др., което води до стрес и затрудненияв адаптацията[5],[1],[3],[8],[9].
Може да се заключи, че изложените резултати потвърждават хипотеза 3 – налице е
по-слаба йерархичност на категориалната ценностна система и известна амбивалентност на
дименсионалните ценностни приоритети при лицата с ниска жизнена оценка с съпоставка с
тези с висока.Докато при удовлетворените лица преобладават хомеостатичните процеси на
равновесието, при неудовлетворените лица водещи са хетеростатичните процеси на
развитието.
Обобщение на резултатитеи заключение
На базата на данниотемпирично психологическо изследване,проведено през май–
декември 2013 г. със 181 респонденти на възраст от 18 до 65 г., което цели да анализира
връзката между ценностната система и удовлетвореността от живота, могат да се направят
следните по-важни изводи:
1. Регистрират се слабиположителни взаимовръзки между когнитивното психично
благополучие и колективно ориентираните ценностни категории, дименсии и
интереси:сигурност,
конформност,
традиция,
доброжелателност;себетрансцедентиране, консерватизъмиколективни интереси
ииндивидуално насочените: постижение;себеутвърждаване и индивидуални
интереси.При останалите ценностни променливи корелационните коефициенти
също са положителни, но са статистически незначими. Следователно, с нарастване
на удовлетвореността от живота се увеличава интензитетът на някои колективни и
индивидуални ценности, както и че високата енергетичност на повечето
ценностизасилва когнитивната оценка на живота.
2. Влиянието на жизнената удовлетвореност върху интензивността на ценностите,
най-вече на нивото на ценностните категории,не е голямо– само 3 ценностни типа
демонстрират статистически значими различия (конформност, традиция и
постижение).Всички ценностни категории, с изключение на хедонизма, имат повисоки средни стойности в групата на удовлетворените в сравнение с
неудовлетворените лица.При ценностните дименсии и интереси емпиричните
закономерности са по-ясно проявени – консерватизмът, себеутвърждаването
иколективните интереси, както и индивидуалните интереси, се ценят впо-голяма
степен от лицата с високо, отколкото тези с ниско жизнено благополучие. Същият
извод се отнася и до себеутвърждаването и откритостта към промени, но там
посочените тенденции не са статистически значими.Може да се каже, че
възможността за постигането на някои колективни и индивидуални мотивационни
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цели води до психично благополучие, а тяхното възпрепятстване,
неконсистентност, неконгруентност и т.н. отключва негативни емоции и занижено
чувство на благополучие.
3. Категориалната ценностна подредба при неудовлетворените лица има по-слаба
вертикална йерархичност – 4 нива с сравнение с тази на удовлетворенитехора – 5
нива поради частичниразличия в средата на структурния модел. Въпреки това
респондентите от двете групи степенуват важността на ценностите по сходен
начин –сигурността, доброжелателността и себенасочеността са най-предпочитани,
а традицията, стимулацията и властта са най-непредпочитани. Дименсионалните
ценностни приоритети при индивидите с ниско жизнено благополучие се
характеризират с известна амбивалентност, което се дължи на неразрешения
мотивационенконфликт между консерватизма и откритостта към промени.Техният
ценностен профил се очертава като по-динамичен и вътрешно противоречив в
сравнение с лицата, които дават по-висока оценка на жизнените обстоятелства.
Може да се обобщи, че представените резултати не са в подкрепа нито на теорията за
самодетерминацията и вътрешните или външните ценности[18],[21], [28], нито на
класификацията наценностите на дефицита (“здрави ценности”) илиценностите на
развитието (“нездрави цености”)[12],[27],[22-23]. Изследването показва, че моделът на
здравата личност и психичното здраве, включващ и концепцията засубективнотопсихично
благополучие,засяга кактоценности от по-нисък, така и ценностиот по-висок ранг от
пирамидата на потребностите на Маслоу [10]и съответства на теоретичните допускания на
конгруентната перспектива. С други думи, възможните пътища за постигането на щастие и
благополучие е чрезконсонанс между груповатаидентичност и стремежите към
самоактуализация.От друга страна, липсата на баланс между социалните и психичните
аспекти на личността понижава усещането за благополучие и води до стрес,негативна
самооценка, дезадаптивност, тревожност,депресивна симптоматика и др.
Относително слабата зависимост между ценностите и когнитивното психично
благополучие, особено по отношение на ценностните категории, се установява и в други
изследвания, напр. [23].Това вероятно разкрива опосредстващото влияние на други
личностни, индивидуални или социокултурни фактори в отношенията между ценностите,
субективнотопсихично благополучие и неговите компоненти и определя необходимостта от
създаване напо-сложен дизайн на изследване.
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РЕЛАЦИИ МЕЖДУ ВСЕКИДНЕВНИ НЕПРИЯТНОСТИ, МЕХАНИЗМИ
ЗА СПРАВЯНЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА
ПРИ ВДОВИЦИТЕ В СТАРА ВЪЗРАСТ
Лилия Виткова Бабакова, докторант по психология,
ПУ „Паисий Хилендарски”
RELATONS BETWEEN DAILY HASSLES, COPING STRATEGIES
AND LIFE SATISFACTION AMONG ELDERLY WIDOWS
Liliya Vitkova Babakova, PhD Student, University of Plovdiv
“Paisii Hilendarsi”
В настоящата статия се прави теоретичен обзор на проблемите, с които се сблъскват възрастните
вдовици. 247 овдовели възрастни жени, от които 65% на възраст над 75 години взеха участие в
изследването. Разглежда се степента, в която всекидневните неприятности, стратегиите за справяне и
удовлетвореността от живота са свързани помежду си. Чрез стъпков регресионен анализ се установява,
че с нарастването на честотата на всекидневните неприятности, вдовиците са по-склонни да
предприемат дистанциране, самокритичност или активно справяне с проблемите. Регресионните
показатели обаче индикират, че успешни се явяват стратегии като положителна преоценка и социална
подкрепа. Чрез дисперсионен анализ се установява, че най-висока удовлетвореност от живота съобщават
тези вдовици, които се занимават с трудова дейност, както и по-високо образованите.
This article provides an theoretical overview of the problems faced by elderly widows. 247 elderly widowed
women, of whom 65% over the age of 75 years participated in the study. Here is considered the extent to which
daily hassles, coping strategies and life satisfaction are related. Step by step regression analysis showed that with
the increase in the frequency of daily hassles, widows are more likely to take an distancing, self-criticism or
active coping with problems. However, the regression parameters indicate that successful strategies are positive
reevaluation and social support. By ANOVA we can see, that the highest life satisfaction notify those widows who
are engaged in employment and the highly educated elderly widows.

Овдовяването е едно от най-стресиращите и деструктивни преживявния, с които
старите хора се сблъскват. За мнозина тази внезапна промяна се явява трудност, свързана със
сериозни промени в ежедневието и с увеличен риск от социална изолация. През първата
година след смъртта на съпруга си, вдовиците показват по-ниски нива на психическо и
физическо здраве, отколкото овдовелите от години жени. Наблюдават се признаци на тъга и
други негативни емоции 30 месеца след загубата. Значителна част от овдовелите съобщават
за невъзможност да преодолеят това състояние [38]. Счита се, че овдовелите възрастни
индивиди се приспособят към смъртта на брачния партньор в рамките на две до четири
години, въпреки че чувствата на самота, копнеж, липса на партньор, занижената
удовлетвореност от живота остават за дълги периоди от време [21]. Проучване показва, че
вдовиците в стара възраст са успели да се адаптират средно след осмата година от смъртта
на своя съпруг [21].
Някои автори установяват, че последиците от овдовяването сред жените води до:
загуба на тегло; повишена консумация на алкохол; увеличение на психологическия дистрес;
депресия; по-голяма вероятност за постъпване в домове за стари хора; спад в потреблението
на плодове и зеленчуци и увеличаване на консумацията на мазнини [28].
Други фактори, като възраст, степен на осведоменост за предстояща смърт на съпруга,
състоянието на финансовите, социални и лични средства, също оказват влияние върху
реакцията на партньора към овдовяването. И ако при младите вдовици високото ниво на
стрес се дължи на неочакваната смърт на партньора, то при старите продължителността и
възстановяването от стреса от загубата е по-голяма [24].
Овдовяването често води до значително намаляване на финансовите ресурси за
жените, не само защото доходите на съпруга спират, но и поради значителните разходи,

174

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

които могат да бъдат направени по време на последната болест на съпруга [22]. Възрастни
жени, които живеят сами, е по-вероятно да живеят в бедност, отколкото възрастните мъже на
същата възраст [15].
Стюарт-Гамильтон цитира изследване, според което внезапната смърт леко усилва
чувството на тъга и на нещастие при вдовиците, но намалявала при вдовците. Мъжете се
адаптират по-добре в подобни обстоятелства, отколкото жените. Това може да е свързано с
факта, че в традиционните полови /стереотипни/ роли статуса на омъжените жени се
определя като „принадлежащи” на мъжа, докато за мъжете подобен статус няма такава важна
роля. Освен това овдовелите мъже са обикновено по-защитени от финансова гледна точка и
имат възможност да си намерят и друг партньор [38].
Други проучвания установяват, че смъртта на брачния партньор представлява потежко бреме за мъжете, отколкото за жените. Овдовелите мъже страдат повече от депресия,
психични разстройства и физически болести и имат по-високи коефициенти на смъртност и
суициди в сравнение с овдовелите жени [4]. Това може да се дължи на факта, че жените са
по-склонни от мъжете да признаят необходимостта за социално подпомагане и по-често се
възползват от тази подкрепа. Те имат и по-широки социални мрежи с роднини и приятели,
включително и други вдовици [25]. Предполага, че жените в по-голяма степен са очаквали
смъртта на своя съпруг и заради това по-лесно да се адаптират към неговата загуба [2] или
изпитват облекчение заради това, че страданието на съпруга (мъчителна болест), вече не
съществува [28].
Изтъквайки по-горните констатации, е важно да се установят причините, поради които
старите вдовици реагират по-различен начин.
За да обяснят тези индивидуални различия, някои автори предполагат, че негативните
последици от овдовяването не се дължат само на загубата на партньора, а по-скоро на
трудностите и неприятностите, свързани с/около смъртта на съпруга [34]. Ежедневните
неприятности се определят като раздразняващи, фрустриращи и дистресиращи изисквания и
проблемни взаимоотношения, които засипват индивида всеки ден [7]. Примери за
всекидневни неприятности сред възрастните хора са: липсата на достатъчно пари за облекло;
притеснения около плащане на сметки или заеми; грижи за домашен любимец; приготвяне на
храна; поддръжката на дома; липсата на сигурност в квартала; проблеми с транспортните
средства; пазаруването; шум; трафик и др. [18].
Загубата на съпруга може да бъде сериозна причина за възникване на множество
други практически и психологически проблеми и неприятности за овдовелия човек. Напр.,
самостоятелно справяне с домакинството, поддръжката на социални контакти, взимането на
финансови решения [37]. Установено е, че всекидневните неприятности са по-добри
предиктори на психологически симптоми, стрес, физически симптоми, субективното
благополучие при възрастните хора, отколкото големите жизнени събития.
Макар и да се приема, че загубата на партньора в стара възраст би породила
възникването на нови или на повече всекидневни неприятности, то може да се предположи,
че овдовелият индивид не би имал пасивно отношение към тях. Напротив, очаква се, че той
би реагирал/овладял ситуацията според наличните си ресурси и възможности. Теоретичният
транзакционен модел на Lazarus&Folkman постулира, че негативните последици от
стресовата ситуация зависи от използваните стратегии за справяне от индивида и тяхната
ефективност. Авторите на този подход определят процеса на справяне като когнитивни и
поведенчески усилия за овладяване или редуциране на външни/вътрешни изисквания или
конфликти [19].
Според Tamres et al., жените в стара възраст са склонни по-често да прибягват до
емоционално-фокусирано справяне, за да се приспособят към възрастовите промени.
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Предполага се също и че ще предпочетат стратегии като търсене на емоционална подкрепа и
позитивна преоценка [31].
Като дискутират емоционално-насочените стратегии, Melenez et al. установяват, че
възрастните жени имат по-високи резултати по стратегии за справяне като негативно
фокусиране върху себе си или емоционална експресия. Също така за тях е характерно повече
религиозно справяне избягване и търсене на социална подкрепа, отколкото мъжете [23]. Това
е в съответствие и с данните на Tamres et al., които установяват, че от началото на
развитието, някои от тези стратегии са типични за жените [31].
Yeh et al. посочват, че женските роли се определят от способността да се изпитват и
съобщават собствените емоции на други хора, а също и да се съпреживяват чувствата на
другите. Обратно, мъжките роли се определят от способността за потискане и контролиране
на емоциите [36]. Kirchner et al. стигат до извода, че жените използват избягването и
неангажираността с проблема в голяма степен [16]. До това заключение стигат и
Voyer&Vezina, които откриват, че вдовиците в стара възраст са в голяма степен уязвими от
неприятности, свързани със здравословното състояние, а най-предпочитаната стратегия за
справяне е бягството от проблема [34].
Bouisson установява, че изборът за енергичен начин на живот и активни стратегии за
справяне са по-характерни за женените/омъжените хора, в добро здраве, с добро образование
и с висок професионален статус. Вдовството се свързва с намален интерес и отхвърляне на
предизвикателствата и пасивни стратегии за справяне [3].
Установено е, че степента на загуба и тревога положително корелира със степента, в
която човек е получавал поддръжка от покойния. Вярата в задгробното благополучие
понижава показателите на кръвното налягане при тези, които преживяват загубата на
партньора [38].
Целта на настоящето изследване е да провери наличието на релация между
конструктите: всекидневни неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от
живота при вдовиците в стара възраст, а също и да установят статистическите разлики между
някои демографски признаци и удовлетвореността от живота на вдовиците в късна зрялост.
Обект на настоящето изследване се явяват 247 вдовици, от които 65% са в старческа
възраст и 35% - напреднала. Една част от извадката се състои от вдовици, живеещи в
институции /домове за стари хора в Пловдив, София и Старосел/, а останалата част е
представена от овдовели, членуващи в пенсионерски клубове, самодейни състави /в
Пловдив, Асеновград, Хисар и София/.
Инструментариум на изследването. За установяването на релациите на всекидневните
неприятности, удовлетвореност от живота и стратегии за справяне бяха използвани следните
методи: анкетна карта, включваща демографски характеристики /възраст, образование,
местожителство, занимание и местонахождение/; методика за измерването на всекидневните
неприятности - Hassles Scale-Elderly form (HS-E) [33]. Скалата се състои от 64 айтема и
съдържа пет подскали: неприятности, свързани със здравословното състояние, финансови
неприятности, неприятности от социален характер, неприятности, свързани със
заобикалящата среда и неприятности, свързани с почивка/домакинство; методика за
измерването на стратегиите за справяне със стреса - The Ways of Coping Questionnaire
/WOCQ/ [11]. За български вариант при стари хора тя съдържа следните подскали:
конфронтационно справяне, дистанциране, поведенческа неангажираност, социална
подкрепа, позитивна преоценка, самокритичност, активно справяне и методика за измерване
на индекса на удовлетвореността от живота - Life Satisfaction Index-A (LSI-A) [26].
Данните бяха обработени чрез статистическата програма SPSS, версия 19 като са
използвани дедуктивни и описателни статистически техники – дисперсионен, стъпков
регресионен и клъстърен анализ.
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За да се установи съществуват ли различия по факторите възраст, образование,
местожителство, местонахождение и занимание бе направен дисперсионен анализ.
Установява се, че съществува статистически значима разлика по факторите
„удовлетвореност от живота” и: „образование” и „занимание” /таблица№1/.
Таблица 1. Резултати от ANOVA по фактора „удовлетвореност от живота”

променливи
Удовлетвореност от живота*възраст
Удовлетвореност от живота*образование
Удовлетвореност от живота*местожителство
Удовлетвореност от живота*местонахождение
Удовлетвореност от живота*занимание

F-критерий
0,060
4,415
0,015
2,174
2,807

Ниво на значимост
0,806
0,002
0,985
0,116
0,043

От резултатите по-горе се вижда, че вдовиците с по-високо образователно равнище
/висше и полувисше образование/ имат по-завишени нива на удовлетвореност от живота от
тези с по-ниско /основно образование/. Diener et al. установяват, че образованието и нивото
на доходите играят важна роля за удовлетвореността от живота в късна зрялост [8]. Те
считат, че хората с по-ниско образование могат да имат по-малко ресурси за справяне с
предизвикателствата в трета възраст и съответно, да бъдат изправени пред по-висок риск от
занижени нива на благополучие. Тези резултати подкрепят в някаква степен резултатите на
Wiest et al., които при сравнително ниска корелация, но статистически значима корелация
(r=0,13, p<0,05) констатират, че хората с по-висока образователна степен, са поудовлетворени от живота в късна зрялост [35]. Gerstorf et al. също откриват статистически
значима разлика между образование и благополучие при старите хора, като по-образованите
хора в стара възраст имат по-високи нива на благополучие [13]. Също така те установяват, че
нивата на удовлетвореност при хората с по-висока образователна степен са по-високи и при
предстояща смърт, в сравнение с по-малко образованите. В този аспект, нашите данни също
потвърждават гореизложените тези и би могло да се заключи, че високото образователно
равнище на вдовиците в стара възраст е важен фактор и ресурс за тяхната удовлетвореност
от живота и успешна адаптация към смъртта на своя брачен партньор.
В таблица № 1 се вижда, че съществува значителна разлика между факторите
„удовлетвореност от живота” и „занимание”. Вдовиците, които са посочили като свое
приоритетно занимание трудовата дейност, са по-удовлетворени от живота, отколкото тези,
които са посочили, че се занимават: с деца и внуци; творческа дейност; членство в
клуб/състав. За високите нива на удовлетвореност сред възрастните вдовици, занимаващи се
с трудова дейност, свидетелстват и изследвания на Koopman-Boyden&Waldegrave, които
считат, че трудовата дейност и работата са определящ фактор за благополучието и
удовлетвореността от живота [17]. Взаимоотношението трудова дейност-удовлетвореност е
важна не само за хората в трудоспособна възраст, но и за тези, които са излезли в пенсия.
Koopman-Boyden&Waldegrave цитират изследвания, според които наличието на трудова
дейност е била положително свързана с удовлетвореността от живота при старите хора в
Айова и Калифорния [17]. Тази констатация се обяснява с удовлетвореността от ролята,
която изпълнява индивидът /независимо дали става въпрос за пенсионери или за хора в
трудоспособна възраст/.
За установяването на структурата и близостта на отделните начини за справяне бе
направен клъстърен анализ. На фигура №1 е представена дендрограма-модел на сходства
между отделните стратегии за справяне от вдовиците в стара възраст. Обособяват се две
основни разклонения.
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фигура 1. Дендрограма на стратегиите за справяне при вдовиците

Първото разклонение, в което се наблюдават най-близките по-сходство стратегии, се
състои от поведенческа неангажираност и дистанциране. Това са изцяло емоционалнонасочени стратегии. Те семантично представят отбягване или минимализиране на същността и
значението на проблемите. Т.е, в стремежа си старите вдовици да съхранят своите ресурси, са
склонни към пасивни и емоционални стратегии, което в някаква степен потвърждава и
теорията на Lazarus&Folkman, че с напредването на възрастта, предпочитанията към
емоционалните стратегии се увеличава, а също и с тази на Voyer & Vézina, че възрастните
вдовици отдават предпочитания към по-пасивните и отбягващи стратегии за справяне [19; 34].
В основата на второто разклонение влизат активното справяне, положителна
преоценка и самокритичността, т.е и емоционално, и проблемно-насочено справяне. Ако
едната стратегия /активното справяне/ е насочена към активно преодоляване на проблемите,
то другите две се явяват пасивни, макар и противоположни по-своя смисъл
/самокритичност–положителна преоценка/ т.е тук, в това разклонение имаме съпоставка поскоро активно-пасивно справяне. Към тази групичка стратегии влизат още социалната
подкрепа и най-отдалечено от всички останали стратегии е конфронтационното справяне. От
дендрограмата по-горе може да се предположи, че вдовиците в стара възраст отдават
предпочитания
предимно
на
емоционално-насочени
стратегии
/поведенческа
неангажираност, дистанциране/ или към смесен тип стратегии /активно справяне,
положителна преоценка, социална подкрепа, самокритичност и конфронтационно справяне/.
Нашите данни подкрепят в някаква степен тезите на Bouisson, че вдовиците отдават
предпочитания на по-пасивните стратегии за справяне [3]. Това по всяка вероятност се
дължи на занижени ресурси за справяне след смъртта на брачния партньор.
С цел установяване на това как влияят всекидневните неприятности върху стратегиите
за справяне и релацията между стратегии за справяне и удовлетвореност от живота при
старите вдовици бе направен стъпков регресионен анализ. На фигура №2 е представен модел
на детерминацията между горепосочените конструкти и техните Бета-коефициенти.
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позитивна
преоценка
активно справяне
здравни
неприятности
финансови
неприятности
социални
неприятности
заобикаляща
среда
почивка/
домакинство

В=0,138
В=0,339
В= - 0,145
В=0,257
В=0,164
В=0,147

самокритичност
дистанциране

В=0,268
В= -0,254
В=0,190

конфронтационно
справяне

В=0,203

социална подкрепа

В=0,148

В= -0,184

удовлетвореност от
от живота
живота
удовлетвореност

В= -0,243
В=0,133

поведенческа
неангажираност

Легенда: В=ß
Фигура №2. Релации между неприятности, стилове на справяне и удовлетвореност.

Неприятности, свързани със здравословното положение на индивида.
На фиг.№ 2. се вижда, че възрастните вдовици са склонни да употребяват два вида
стратегии, когато имат проблеми със своето здраве: дистанциране и самокритичност. От една
страна, минимализирането на значението на здравните неприятности може да има много
негативни последици за възрастните хора и така да стане фактор за ниска удовлетвореност от
живота. От друга страна, временното дистанциране от тези проблеми може да има и
благоприятен ефект, когато възрастните хора се възстановяват след определено заболяване
[20]. Придавайки по-малко значение на проблема, се предполага, че възрастните вдовици ще
се възвърнат към своите всекидневни дейности и ритъм по-бързо, отколкото тези, които са
по-предпазливи и внимателни към своето заболяване.
Felton&Revenson намират, че при здравни хронични проблеми най-често използваните
стратегии от страна на хората в средна и късна зрялост, са търсене на информация,
емоционална експресия и самообвинението [9]. Резултатите от нашето изследване частично
потвърждават позициите на Felton&Revenson относно самокритичността. Много от
възрастните вдовици в извадката бяха склонни да търсят вина и отговорност за своите
здравословни неприятности [9]. Обособиха се два типа възрастни хора според начина им на
търсене на отговорност в своите действия: една част от тях клоняха към интернална
самокритичност – причините за своя спад в здравословното състояния те отнасяха към това,
че не са предприели необходимите действия по регулирането на проблемите си, като са
подценили опасността от разболяване, нередовно приемане на медикаменти, непризнаването
на компетентността на личния си лекар и пр. Другият вид самокритичност има по-скоро
екстернален характер, т.е участниците в изследването бяха склонни да се самообвиняват за
случилите им се неприятности със здравното им положение, позовавайки се на нерационални
и външни източници – причинители на тяхната болест. Много често такива хора
интерпретираха случилото се с фрази от типа: „Бог ме наказа, защото не/направих……”,
„Съдбата ми го върна на здравето, защото аз….”.
Финансови неприятности
На фиг.№2 се вижда, че финансовите неприятности се явяват фактор за самокритично
поведение. Самокритичността, като стратегия за справяне, съдържа и елементи на поемане
на отговорност върху ситуацията. При високи честоти на хронични финансови проблеми в
ежедневието /недостиг на финансови средства за закупуване на лекарства, храна и др./,
възрастните вдовици са склонни да проявяват самокритичност или самообвинение за това, че
са допуснали да станат обект на непрекъснато случващи се малки напрежения. Повечето от
тях са склонни да търсят свои грешни поведения в миналото, като не са допускали, че след
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време ще станат уязвими към определени събития и че не са се предпазили и
презастраховали към тях преди смъртта на своя брачен партньор.
Неприятности, свързани със социалната среда
Много автори изказват позиция, че конфронтацията не е предпочитан способ за
справяне в стара възраст. В нашата извадка, а и в тази на Sorkin & Karen, се установява, че
когато възрастните вдовици се опитват да променят позицията или гледната точка на някой
друг, те са по-склонни да използват проблемно-центрирани начини за справяне като
аргументация или конфронтация [30]. Конфронтационното справяне може да се прояви при
възрастните вдовици под формата на спор, отстояване на правата си или опит да наложат
своето мнение като приоритетно.
Другата предпочитана стратегия при наличието на социални неприятности от страна
на вдовиците е социалната подкрепа. Много често, когато социалните контакти и връзки се
оказват проблематични и създаващи напрежение, овдовелите в трета възраст жени са посклонни да избягват интерперсонално справяне или подкрепа от страна на другите, която би
могла да доведе до още по-голямо задълбочаване на социалните проблеми или да
предизвикат по-силен стрес [27]. Но нашите данни индикират, че когато вдовиците имат
проблеми от социално естество, те търсят емоционалната подкрепа от страна на някой друг.
Някои от тях обаче по време на изследването съобщаваха, че след като техният брачен
партньор е починал, те отдават голямо значение на връзките си със своите по-млади роднини
или на близки връстници. Споделянето на проблема и/или търсенето на емоционална
подкрепа обаче може да бъде „нож с две остриета”. От една страна, възрастните вдовици
могат да получат адекватна и ефективна подкрепа, но от друга, те могат след това да станат
обект на критика или недоброжелателно отношение от страна на тези, от които те са
разчитали да получат адекватна помощ.
Неприятности, свързани със заобикалящата среда
Когато са налице възможности и ресурси за променяне на ситуацията, старите
вдовици са склонни да използват по-активни методи за справяне с неприятностите,
предизвикани от заобикалящата среда, с което редуцират до минимум неприятностите от
локалната среда. Някои възрастни хора в извадката се справят активно чрез използването на
помощни средства като бастуни, за да могат да се предвиждат по-лесно. Други използват
колички за пазаруване, когато имат проблеми с пренасянето на храна. Всички тези
предпоставки за активно справяне подкрепят и твърдението на Hsu&Tung, че
приспособяването към заобикалящата среда е активен процес и изисква когнитивно
преструктуриране и усвояване на всяка една нова промяна в нея [14].
Тези данни са в синхрон и с теорията на Lazarus&Folkman, която постулира, че
проблемно-центрираните стратегии за справяне са по-вероятно да бъдат използвани за
поддържане на психическото благополучие в ситуации, в които е възможно да се промени
аспект на заобикалящата среда. Емоционално-фокусирани стратегии за справяне са повероятно да бъдат използвани, когато проблемът не може да бъде разрешен [19].
Друга предпочитана стратегия от страна на вдовиците в трета възраст при справянето
им с последиците и препятствията на заобикалящата среда е поведенческата неангажираност.
Нашите данни в тази насока са в синхрон с тези на автори като Cerina & Fornara, които
регистрират негативно отношение от страна на старите хора към промяна на заобикалящата
среда или преместване в друга такава [5]. Промяната и преместването на заобикалящата
среда, в която са свикнали да живеят хората в късна зрялост, може да бъде по-стресираща за
тях и техните ресурси, в желанието си да се адаптират към новата обстановка. Когато
възрастните хора познават в детайли своята заобикаляща среда, те знаят или могат да
предвидят къде и кога би могло да възникне подобен стресор. Ако сменят обстановката или
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района, в който живеят, те са изправени пред наличието на нови, неподозирани и неочаквани
стресори за тях.
Неприятности, свързани с почивката/домакинството
При наличието на проблеми, свързани с бита или почивката, възрастните вдовици
виждат повече ресурси в себе си, за да се справят с този тип неприятности. Напр. за много от
тях не представлява проблем сами да приготвят храна или да свършат каквато и да е лека
домакинска работа. Голяма част от тях съобщават, че този тип дейност се е превърнала в
„автоматизирана”, тъй като я извършват всеки ден и това не се оказва неприятно изпитание.
Някои от възрастните хора, които сами не могат да се справят с тези всекидневни
задължения, но живеят в институция, отново предприемат активни действия, търсейки някой
от обслужващия персонал да свърши основните дейности, касаещи поддръжката на чистота в
помещенията.
Когато става въпрос за осигуряването на почивка, вдовиците в трета възраст също са
готови да положат активни действия, за да си я гарантират пълноценно. С намаляването на
физическите възможности за справяне с всекидневни проблеми на хората в късна зрялост, се
увеличава вероятността на отдаването на по-голямо значение на времето, в което те имат
възможността да съхранят своите ресурси. Напр., честа практика е институциите,
предназначени за хората в трета възраст, стаите да се заключват в следобедните часове;
забранява се пускането на телевизора и пр. Всичко това е свързано с активни действия по
решаването на проблема с неприятностите, свързани с времето за почивка.
Влияние на стратегиите за справяне върху удовлетвореността от живота.
На фиг.№2 се вижда, че една от най-благополучните стратегии за справяне при
вдовиците в късна зрялост се явява социалната подкрепа. Важен фактор за успешната
адаптация към смъртта на брачния партньор при старите вдовици са социалните им връзки
/приятели, роднини, съседи, членове на клубове/, а именно социалната подкрепа се счита за
ключов аспект в поддържането на удовлетворително ниво на благополучие, защото тя е
потенциален източник на необходима помощ. Благополучието при вдовиците в трета възраст
се дължи на стабилните връзки в тяхното непосредствено обкръжение. Членовете на
семейството са тези, които се явяват като основни фигури за социална подкрепа. Успешното
справяне може да зависи на само от регулацията на емоциите или проблемното разрешаване
на неприятностите, но и в регулацията на отношенията с другите. Като се има в предвид, че
благополучието е силно засегнато от социалните взаимоотношения, които старите хора имат
с другите, то може да е от значение при справянето с проблемите. Нашите резултати
съвпадат с тези на Cutrona et al., които установяват, че характеристиките на социалната
подкрепа са значителни отрицателни предиктори за смъртност сред хората, в това число и
вдовиците, в трета възраст [6]. Тя има адаптивна функция и въздейства положително върху
здравето и благополучието в късна зрялост.
Hsu&Tung проучват и установяват, че активните, проблемно-центрираните и
свързаните с ангажираност стратегии за справяне; приемането и социалната подкрепа са
показали положителен ефект върху психологическото благополучие, удовлетвореност от
живота и наличие на по-малко депресивни симптоми. За разлика от тях, избягването,
неангажираността, дистанцирането и отказът влияят отрицателно върху психо-социалната
адаптация и психично здраве. Тe разделят стратегиите за справяне на положителни
/приемане, активно справяне, социална подкрепа/, т.е те имат положителна връзка с
адаптацията и са свързани с удовлетвореността от живота, а отрицателните стратегии
/избягване, дистанциране и др./ корелират отрицателно с адаптацията и удовлетвореността
[14]. По-подобен начин и в нашето изследване активното справяне се явява като фактор за
по-висока удовлетвореност в късна зрялост. Възприятията на способността за решаване на
проблемната ситуация е стабилен предиктор за успешно справяне, тъй като предполага
употребата на по-малко избягващи и емоционално-фокусирани стратегии и индивидът има
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повече контрол върху ситуацията [19]. Fiksenbaum et al. установяват, че проактивните начини
за справяне са свързани с подобряване на функционалните способности и независимост в
ежедневните дейности на възрастните хора [10]. Чрез активните стратегии за справяне
възрастните вдовици се стремят да се ангажират лично с регулирането на своите проблеми и
по-този начин стават: по-способни да извършват своите всекидневни дейности и да се
справят ефективно със своите проблеми и всекидневни неприятности. Това може да бъде
предпоставка за успешната им адаптация в късна зрялост.
Третият начин за справяне, който също се оказва успешен и благополучен, е
позитивната преоценка. Положителната реинтерпретация, като част от оптимизма, има
положителен аспект и резултати върху стресиращо събитие [12]. Като самостоятелна,
положителната преоценка изглежда да е психологически по-устойчива и е по-висок
предиктор на благополучие [29] и устойчивост на стрес [32]. Тези данни се потвърждават и в
нашите резултати, че позитивната преоценка води до по-високи нива на удовлетвореност от
живота. Тук обаче трябва да отчетем и религиозния аспект, който се съдържа в нея и който
има голямо значение за вдовиците в трета възраст. Можем да предположим, че
положителната реинтерпретация на негативните ситуации се дължи и на житейския опит,
който са натрупали възрастните вдовици и по-специално, на знанието, че болезнените и
предизвикателните преживявания, като смъртта на своя брачен партньор, могат да бъдат
повод да се установят и някои позитивни аспекти за всяка една ситуация.
В нашето изследване се установява, че конфронтационното справяне и
самокритичността не се явяват благополучни стратегии при възрастните вдовици. Те са
свързани с изразходването на ресурси, които са от голямо значение за старите вдовици, и
тяхното нормално функциониране. Конфронтационното справяне със стреса е свързано с
проявата на директни и екстернални усилия по изменение на ситуацията, което може да
доведе, освен до загуба на личностни ресурси, и до други по-сериозни последствия като
влошаване или загуба на значими връзки с другите. Нашите данни са сходни с тези на Aldwin
et al., които концептуализират, че старите хора са по-малко склонни да използват
конфронтационни стратегии, защото по време на своя жизнен цикъл те са стигнали до
заключението, че тези техники на справяне са неефикасни срещу стреса [1]. По-същия начин,
самообвинението не е адаптивна стратегия за справяне със стреса при вдовиците. Aldwin et
al. установяват, че възрастните хора по-малко приписват отговорността и/или причината
върху себе си [1]. Можем да предположим, че самокритичността корелира отрицателно с
удовлетвореността от живота и особено, когато тя е свързана с преживяванията и чувствата
около загубата на съпруга. Тя се свързва с търсене на: интернална отговорност у индивида;
самообвинение за случилата се загуба; повишаване на тревожността и изпитването на
негативни емоции. Следователно, самокритичността може да бъде лош предиктор на
удовлетвореността и благополучието при овдовелите жени в трета възраст.
От модела на фигура №2 се вижда, че възрастните вдовици са склонни да използват
повече емоционално-насочени стратегии /дистанциране, самокритичност/ и в по-малка
степен проблемно-фокусирани /активно справяне/. От всички стратегии най-адаптивни се
оказват: социална подкрепа и положителна преоценка, а най-неблагополучни:
конфронтационно справяне и самокритичност.
В настоящата разработка се прави опит да се открои една тенденция на адаптивност
към възрастовите проблеми, с които се сблъскват старите хора. Но от получените резултати
не можем да направим категорични заключения защото: първо, Бета-коефициентите са много
ниски и те предоставят само някакъв ориентир към действителността; второ, моделите
обясняват много скромни проценти от вариацията /5-9%/ и трето, би било по-удачно да се
разгледа този проблем през призмата на лонгитюдни и кроссекционални изследвания, за да
се провери перспективността на тази тенденция.

182

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Aldwin, C. M. (2004). Successful aging. In N. Anderson (Ed.), Encyclopedia for Health and
Behavior (pp. 784-786). Thousand Oaks: Sage
Bonanno, G., Wortman, C., Lehman, D., Tweed, R., Haring, M., Sonnega, J. (2002).
Resilience to loss and chronic grief: A prospective study from preloss to 18-months postloss.
Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1150–1164.
Bouisson, J. (2005). Psychologie du vieillissement et la vie quotidienne, Marseille, Solal
Editeurs.
Canetto, S. S. (2003). Older adulthood. In L. Slater, J. H. Daniel, & A. E. Banks(Eds.), The
complete guide to mental health for women (pp. 56–64). Boston:Beacon Press.
Cerina, V. & Fornara, F. (2011). The psychological determinants of attitudes toward
relocation in the elderly: A survey study in urban and rural environments. Psyecology /
Bilingual Journal of Environmental Psychology, 2(3), 335-348.
Cutrona, C., Russel,l D., Rose, J.(1986). Social support and adaptation to stress by the
elderly. Psychology and Aging, 1(1), 47-54.
DeLongis, A., Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1988). The impact of daily stress on health and
mood: Psychological and social resources as mediators. Journal of personality and social
psychology, 54, 486-495.
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three
decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302.
Felton, B.J.& Revenson, T.A. (1987). Age differences in coping with chronic illness.
Psychology and Aging. 2(2),164-170.
Fiksenbaum, L. M., Greenglass, E. R., & Eaton, J. (2006). Perceived Social Support,
Hassles, and Coping Among the Elderly. The Journal of Applied Gerontology, 25(1), 17-30.
Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Manual for the Ways of Coping Scale. Palo Alto, CA:
Consulting Psychology Press.
Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Stress, positive emotion, and coping. Current
Directions in Psychological Science, 9, 115–118.
Gerstorf, D., Ram, N., Goebel, J., Schupp, J., Lindenberger, U., Wagner, G. G. (2010).
Where People Live and Die Makes a Difference: Individual and Geographic Disparities in
Well-Being Progression at the End of Life. Psychology and Aging, 25 (3), 661–676.
Hsu, H.,Tung, H. (2010). What makes you good and happy? Effects of internal and external
resources to adaptation and psychological well-being for the disabled elderly in Taiwan.
Aging & Mental Health, 14 (7), 851–860.
Jenkins, C. L. (2003). Widows and divorcees in later life. Journal of Women &Aging, 15, 1–
6.
Kirchner, T., Forns, M., Muñoz, D., & Pereda, N. (2008). Psychometric properties and
dimensional structure of the Spanish version of the Coping Responses Inventory-Adult
Form. Psicothema, 20, 902-909.
Koopman-Boyden, P.&Waldegrave, Ch. (2009). Enhancing Well-being in an Ageing Society
65 – 84 year old New Zealanders in 2007, Population Studies Centre and Family Centre
Social Policy Research Unit.
Landreville, P. & Vezina, J. (1992). A comparison between daily hassles and major life
events as correlates of well-being in older adults. Canadian Journal on Aging, 11, 137-149.
Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing: NewYork.
Lazarus, R. & Lazarus, B. (2006). Coping with Aging. New York,. NY: Oxford University
Press.
Lucas, R. E., Clark, A. E., Georgellis, Y., & Diener, E. (2003). Reexamining adaptation and
the set point model of happiness: Reactions to changes in marital status. Journal of
Personality and Social Psychology, 84, 527–539.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

183

McGarry, K., & Schoeni, R. F. (2003). Widow poverty and out-of-pocket
medicalexpenditures at the end of life. PSC Research Report no. 03–547. PopulationStudies
Center at the Institute for Social Research, University of Michigan.
Melenez, M., Sancho, T., Patrisia T. (2012). Coping Strategies: Gender Differences and
Development throughout Life Span. The Spanish Journal of Psychology, 15, (3), 1089-98.
Michael, S. T., Crowther, M. R., Schmid, B., & Allen, R. S. (2003). Widowhoodand
spirituality: Coping responses. Journal of Women & Aging, 15, 145–166.
Nagourney, A. J., Reich, J. W., & Newsom, J. T. (2004). Gender moderates theeffects of
independence and dependence desires during the social supportprocess. Psychology and
Aging, 19, 215–218.
Neugarten, B. L., Havighurst, R. J. & Tobin, S. S. (1961). The measurement of Life
Satisfaction. Journal of Gerontology, 16 134-143.
Rook, K.S., Luong, G., Sorkin, D., Newson, J., Krause, N. (2006). Ambivalent Versus
Problematic Social Ties: Implications for Psychological Health, Functional Health, and
Interpersonal Coping. Psychology and Aging, 27 (4), 912–923.
Schulz, R., Beach, S. R., Lind, B., Martire, L. M., Zdaniuk, B., Hirsch, C. (2001).
Involvement in caregiving and adjustment to death of a spouse: Findings from the caregiver
health effects study. Journal of the American Medical Association, 285, 3123–3129.
Shiota, M. N. (2006). Silver linings and candles in the dark: Differences among positive
coping strategies in predicting subjective well-being. Emotion, 6, 335–339.
Sorkin, D.H. & Karen, S.R. (2006). Dealing With Negative Social Exchanges in Later Life:
Coping Responses, Goals, and Effectiveness. Psychology and Aging, 21 (4), 715–725.
Tamres, L. K., Janicki, D., & Helgeson, V. S. (2002). Sex differences in coping behavior: A
meta-analytic review and an examination of relative coping. Personality and Social
Psychology Review, 6, 2-30.
Tugade, M. M. & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to
bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social
Psychology, 86, 320–333.
Vézina, J., & Giroux, L. (1988). L'Échelle des Embêtements: une Étude de Validation
Française du «Hassles Scale» pour les Personnes Âgées. Communication présentée au 49e
Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie.
Voyer, M. & Vézina, J. (1995). Contribution of Hassles, Appraisal, and Coping to
Psychological Distress Among Elderly Widows. Canadian Journal on Aging / La Revue
canadienne du vieillissement, 14, 498-510.
Wiest, M., Schüz, B. & Wurm, S. (2013). Life satisfaction and feeling in control: Indicators
of successful aging predict mortality in old age. J Health Psychol, 18, 1199.
Yeh, S. J., Huang, C., Chou, H., & Wan, T. T. H. (2009). Gender differences in stress and
coping among elderly patients on hemodialysis. Sex Roles, 60, 44-56.
Крайг, Г. & Бодум, Д. (2008). Психология развития, 8-е издание, изд. Мастера
психологии, Питер.
Стюарт – Гамильтон, Я. (2010). Психология старения, 4-е издание, изд. Мастера
психологии. Питер.
Лилия Виткова Бабакова, тел. За връзка 0887/916060, email: babakova_lilia@abv.bg

184

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

НОМОТЕТИЧЕН И ИДИОГРАФИЧЕН ПОДХОД В ПОЗНАНИЕТО
НА ЛИЧНОСТТА: ЕДИН ВЪЗМОЖЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Иван Николов Бардов, доц. д-р, СУ „Св. Климент Охридски”
катедра „Обща, експериментална и генетична психология
NOMOTHETIC AND IDIOGRAPHIC APPROACH TO THE KNOWLEDGE
OF THE PERSONALITY: ONE POSSIBLE MODEL OF INTEGRATION
Ivan Nikolov Bardov, Associate Professor, Ph. D., Sofia University “Saint
Kliment Ohridski”, “General, Experimental
and Developmental Psychology” Department
В статията се разглежда методологичния въпрос за взаимоотношенията между двата алтернативни
подхода за психологическо познание на личността. Проследява се научния дебат по проблема през
годините и се очертават съдържателните различия между подходите. Представят се съществуващите
идеи за да обединяване на техните предимства и се предприема опит за допълването на тези идеи, за да се
постигнат по-добри практически резултати при съчетаването на подходите.
The article examines the methodological question of the relationship between the two alternative approaches for
acquiring psychological knowledge of the individual. It reconstructs the scientific debate on the issue over the
years and outlines the defining differences between the approaches. Finally, the article presents the existing
views on the possibility to combine the strengths of the two approaches, and makes an attempt at complementing
these views in order to achieve better practical results.

Още с въвеждането от Гордън Олпорт [3] в научната терминология на психологията
на личността 1 на тези съдържателно различни подхода на научно познание 2 , сред
психолозите възниква ситуация на разнобой в мненията дали двата подхода са равноценни в
осигуряването на научно издържани и верни психологични знания. Тази дискусия на
практика се пречупва, явно или неявно, през призмата на по-общия въпрос „Какво изобщо
може да бъде прието за наука?”. Например, съоснователят на различието „номотетичноидеографично” В. Щерн [28] предлага вътрешните отношения между големия брой черти,
демонстрирани от индивида, да бъдат изучавани от дисциплина, наречена от него
«психография». Според него подобна дисциплина ще опише по-добре психичната природа
на индивида и така ще се създаде необходимия мост между изучаването на общите закони и
разкриването на специфичното в индивидуалната психика 3. Подобно гледище се различава
решително от базовата за диференциалната психология идея, субектите от изследваната
съвкупност да се интепретират като носители на количествено изразени индивидуални
различия [20].
От историческа гледна точка устоите на номотетизма възникват още в недрата на
немската школа по експериментална психология, представена от Вундт и Фехнер [2].
Техният порив, съвсем естествен за XIX век, е постановката на психологическото изследване
да следва плътно образеца, който е зададен от естествено-научните дисциплини. Това се
оказало и психологическата предпоставка отношенията между номотетичния и
1

Това терминологично разграничение е въведено за първи път от философа Вилхелм Винделбанд в неговия
труд «История на модерната философия».
2
Номотетичен (старогръцки): „номос” – закон – и глагола „титеми” (оттук думата за „тезис”). Номотетични за
Винделбанд са науките, търсещи универсалните правила и закономерности в своята област. Съответно идиографичен - от «идиос» (старогръцки) – собствен, частен, специфичен. По Винделбанд това са науките,
които се занимават с единични, неповтарящи се и в този смисъл уникални явления. В българската
психологическа литература се среща също и дублетната форма идеографичен.
3
Някои коментатори на идеите на Щерн смятат, че психографията трябва да се допълни от изучаването на
биографията на индивида, тъй като тя дава хронологичната перспектива и представлява сърцевината на
ориентираната към постигането на цели личност (Harre & Lamb, 1983, p 300).
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идиографичния подход в психологията да са трайно обременени с подозрения и неприемане.
Разминаването в мненията е породило през 50-те години на ХХ век научен дебат - дали
изобщо идиографичният тип психологическо изследване е наука в строгия смисъл на това
понятие [6; 12].
Като отчита несъгласията Г. Олпорт [3; 4; 5], последователно 4 развива и защитава
алтернативното виждане, че психологията дефинира себе си като изключително номотетична
дисциплина, но съвсем недостатъчно като дисциплина, занимаваща се с въпросите на
човешката индивидуалност. Последната е в много по-голяма степен свързана с начина на
размишление (менталността), отколкото с начините на поведенческо реагиране на индивида.
Една и съща поведенческа реакция може да е резултат от актуализацията на съвършено
различни личностни мотиви или това е така наречената еквифиналност. Този аргумент обаче
не се оказва достатъчно убедителен за привържениците на установилия се вече подход.
Най-настойчивите техни възражения срещу идиографичния подход са, че той не
създава особени предимства в описанието на личностната структура; че с тезите си
подкопава самата възможност за установяването на каквито и да е било общи принципи в
психологията. Някои критици, като специалиста по психометрика Нънали, напълно отричат
научния статус на подхода, с изразеното крайно становище, че „Идиографичността е
антинаучна гледна точка, която обезсърчава търсенето на общи закони и вместо това
насърчава описанието на частни феномени ... да се приеме идиографичната гледна точка
означава да се постулира превалирането на хаоса в описанието на човешките личности” [21,
p 472]. Един друг автор Р. Холт пък изобщо не вижда необходимост от използване на
понятията идиографично и номотетично. Той ги разглежда като „претенциозен жаргон и
бомбастична многословност и те ... просто да бъдат изхвърлени от психологическите
речници, като им бъде позволено да умрат тихо” [15, p. 402]. Въпросната изследователска
позиция е толкова непоколебима е средите на нейните привърженици, че видният нейн
представител Х. Айзенк поставя като знак на категоричност удивителна, след думата
номотетична в заглавието на своята статия [12], която е написана като реакция на
публикацията на С. Бек [6]. Ако мога да перифразирам с метафора патоса на подобна
позиция, то тази метафора може да звучи по следния начин: «съществува само една
психологическа истина и номотетизмът е нейния пророк».
Като цяло научният дебат по темата се е разгарял с различна интензивност от момента
на своето възникване [3; 5; 6; 7; 10; 12; 14; 22; 23; 25]. Сега интересът към тази проблематика
почти е заглъхнал, въпреки че дискусията в един момент е била достатъчно разгърната - цял
брой от списанието Journal of Personality от септември 1983 година е посветен на публикации
по темата [8; 11; 16; 18; 23; 24; 26]. Затова е уместно да припомним основните пунктове,
около които се разгръщат дискусиите. Първият пункт са базисните допускания в
номотетичния подход:
• Традиционното номотетично допускане е, че съществува един универсален набор
от смислово еквивалентни класове поведения, който описва еднакво добре всички
индивиди. Точно това допускане Бем и Алън [7] обозначават като "номотетично
заблуждение". То се състои в постулирането на една, еднаква за всички индивиди,
сфера на действие на определен психологичен фактор (в случая личностна черта),
т.е. издигането му в ранг на абсолютна и всеобща закономерност, която се
проявява по един и същ начин при всички индивиди. В своето емпирично
изследване, обхванало 64 изследвани лица, Бем и Ален установявят, че ако
изследваните съпоставят конкретни ситуации и конкретни видове поведения, то
корелациите между отделните ситуации са значимо по-малки в онази група
изследвани, които преценявали собственото си поведение като по-вариативно. А
4

Тази проблематика е засегната, под една или друга форма, в повечето негови публикации през годините.
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това означава, че тяхните класове на еквивалентност на ситуациите са значително
по-раздробени и специфични. Тяхно заключение е, че сферата на действие на всека
личностна черта трябва да се описва идиографично, което означава да се съотнесе
съответната черта (личностна диспозиция 5) с множеството от конкретни ситуации
в която тя се проявявя, за да се очертаят класовете смислово еквивалентни
ситуации, съществуващи в съзнанието именно на конкретната личност.
• Другото негласно допускане е директно заето от методологията на естественонаучните дисциплини. Съгласно теоретичния апарат на тези дисциплини
вариациите в получаваните резултати представляват, по принцип, грешки на
измерването, отклоняващи се от “истинските” значения на проучваните явления. В
хода на своето развитие експерименталната психология, която се формирала по
образеца на класическата физика, започнала да разглежда вариативността,
получавана при психологическите измервания, аналогично на грешките на
наблюдението в астрономията. Като предположила, че вариативността се явява
задължително погрешност, теорията на психологическия експеримент започнала да
я разглеждала като случайно разпределена променлива и да препоръчва
усредняване на индивидуалните данни, за да се доближи максимално получаваният
среден резултат до заветното „истинско значение” на изследваното психично
явление. Затова в номотетичния тип проучване задължително се изследва
множество (извадка) от индивиди, докато в идеографичното изследване фокусът е
върху отделния изследван (така наречения case study design или N=1 research).
Всъщност, това са съвършено различни очаквания за характера и обсега на
приложимост на получаваните емпирични резултати.
Втори ключов пункт на различие между двата подхода е оценъчната позиция, която се
заема спрямо изследваните лица. При номотетизма изследваното явление се разглежда от
нормативни позиции, т.е. то се оценява за степента на изява и така получената оценка се
сравнява с предварително изработен стандарт, формиран обикновено на базата на средните
оценки от извадката изследвани по дадения психологичен показател. Поради ориентацията
към разкриване на общите закономерности и универсални механизми на функциониране на
психиката, тук конкретният изследван субект задължително заема точно определена позиция
в нормативното измерение 6, формирано от съвкупността на получените индивидуални бални
оценки за изучаваната психична характеристика. Израз на тази позиция е мнението на С.
Епщайн, че ”е безсмислено да се интерпретира поведението на индивида, без то да бъде
сравнено с поведението на другите” [11]. Известният коефициент на интелигентност е добър
пример за прилагането на този подход. Цяла група психологически теории, като т.н.
«факторни теории за личността» и практически всички масови психологически тестове са
основани на него. Прилагането му позволява идентифицирането на универсални (сходства
между индивиди) общи (сходства между ситуации) и константни (сходства при развитията
във времето) закономерности в изследваната общност от хора. Но собствено индивидуалните
особености на конкретния човек в този случай се пренебрегват и нивелират почти изцяло,
тъй като тенденцията е съществуващите психични измерения да се свеждат до възможния
минимум, с оглед да се осигурят условията за тяхната унифицирана интерпретация.
Идиографичният подход изразява противоположната ориентация – изследваният да е
напълно самостоятелен обект на изследване; той да се анализира сам за себе си и по
отношение на своите предишни състояния, а не чрез преки сравнения с особеностите на
други индивиди. Стремежът тук е индивидуалната психика да се описва като многомерна
цялост, като специфична конфигурация (констелация) от характеристики. Така, опорна в
5

С термина «личностна диспозиция» се обозначава вътрешно присъща тенденция за действие в определено
направление.
6
Така нареченото «нормално разпределение».
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идеографичната парадигма се оказва идеята за максимално съхраняване цялостността на
изучаваното, т.е. същностната за номотетизма редукция (компактифициране) на
наблюдаваното към малък брой измерения 7 , от тази гледна точка се преобразува в
недостатък, а не в достойнство на изследването. В тази парадигма на практика се реализира
третата гледна точка в анализа на психологическата причинност – въздигането в ранг на
основна причина именно взаимодействието между съдържанието на личностните
диспозиции и особеностите на ситуацията, в която тези диспозиции се реализират. Нещо
повече, приема се за напълно реална възможността една отделна субективната диспозиция да
е едновременно “спрегната” с множество сценарии за развитие на ситуациите в
индивидуалното съзнание, всеки от които може потенциално да се реализира при
възникването на съответни жизнени обстоятелства. Затова принципното допускане за
„изначална и нередуцируема многомерност”, присъща на идиографичната гледна точка,
оформя самостоятелна линия на „разлом” между подходите.
Следващата диференциация е по отношение на естеството на прилаганите, в рамките
на всеки подход, техники и методики за провеждането на експеримента; за обработката на
получаваните данни; за интерпретацията на регистрираните резултати. При номотетичния
подход съществува изричното изискване за стандартизация 8 , като единствен начин за
получаване на достоверна научна информация. Именно това изискване се е затвърдило през
годините като основен аргумент в претенцията за монопол върху надежността на резултатите
(т. е. тяхната пълна възпроизводимост при повтаряне на емпиричното изследване) и
съответно – върху тяхната достоверност. Обвинението от позициите на номотетизма към
идиографичния тип изследване е, че то е недостоверно, защото има много ниска
възпроизводимост на получаваните резултати във времето. Всъщност в методологията на
номотетичното изследване на личността е залегнало дълбоко опасението, че от момента на
започване на тестирането се активира действието на специфичната потребност от „социално
одобрение“ 9 или, че изследваното лице е склонно да лъже и така да влошава достоверността
на резултатите от прилагания тест. Затова изследваният трябва да бъде държан в неведение
за истинските цели на изследването. Върху последното изискване се основава разбирането за
“обективен тест”, защитавано от Реймънд Кетел [9]. Това разбиране е напълно валидно за
една част от изследванията — например при подбора на персонал. Пред вид желанието да се
постигне назначение на кандидатстваната позиция, изкушението на изследвания да се
покаже във възможно най-добрата светлина е разбираемо и е много възможно неговото
поведение да поеме по тази траектория.
В психичния живот обаче също така важи правилото, формулирано още от Хераклит –
„Никой не може да се изкъпе два пъти в една и съща река”. Иначе казано, изследваното лице
веднага прилага в експериментална ситуация своите рефлексивни способности, за да
осмисли за себе си ставащото и дългосрочните последствия за себе си от един или друг
тестови резултат и съответно променя своето Аз. Ето защо, субективната интерпретацията е
неотстраним момент и способ на собствено човешкото психично функциониране. При друга
част от изследванията — тези, свързани с консултацията и психотерапията, ресурсите, с които
разполага изследваният за рефлексия, е естествено да бъдат разглеждани не като заплаха, а
като възможност. Затова, наличието на способности у изследвания за осмисляне на
ставащото трябва да се отчита и в постановката, и в хода на реализацията на емпиричното
проучване. Изследваният споделя в тези случаи отговорността за достоверността на
получените резултати, тъй като идиографското изследване се отнася с голямо доверие към
7

Основната идея в процедурата на всичките разновидности от многомерния статистически метод «факторен
анализ».
8
В смисъл на въвеждане на еднообразност в условията на провеждане на проучването; формирането на
подгрупи изследвани в съответствие със стойността на натрупания от тях тестови бал.
9
която се изразява в повечето случаи в слабо осъзнат стремеж да се дават тези отговори, които по мнението на
иследвания ще срещнат одобрение.
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неговата способност за адекватни, спрямо собствените му нагласи, преценки. По тази
причина към интерпретацията от идиографични позиции е неприложимо изискването за
надежност, което е в сила за естествено-научния тип изследване — за безусловна
възпроизводимост на резултатите при многократно проведени емпирични проучвания —
промени ли се субективната гледна точка, начинът за осмисляне на ставащото, неминуемо се
променят и получаваните резултати.
В плана на постановката на едно изследване става дума и за отношението към
контекста, в който се разгръща психичния живот. Номотетичното виждане е по възможност
експерименталното изследване да се деконтекстуализира изцяло. Така то ще се доближи до
хипотетичния «идеален експеримент 10», в който се изменя само независимата променлива,
докато зависимата променлива изцяло се контролира. Другите условия на експеримента
остават изцяло неизменни. В този смисъл, провеждането на идеален експеримент предполага
пълна еквивалентност в качествата на изследваните и неизменност на техните
характеристики във времето; възможност започнатият експеримент да се провежда
безкрайно. Освен това е възможно едновременното прилагане на всички експериментални
въздействия. Реалният експеримент обаче е противоположност на идеалния, тъй като в хода
на неговото провеждане се променят не само изследваните променливи, но и редица други
условия. Както е добре известно, степента на съответствие между реалния и идеалния
експеримент се изразява чрез характеристиката “вътрешна валидност”. Това е степента на
достоверност на резултатите, които се получават в реалния експеримент в сравнение с
идеалния. Вътрешната валидност характеризира мярата на влияние на тези условия
(независимите променливи), които варира експериментаторът. Колкото в по-голяма степен
неконтролираните от изследователя външни условия влияят върху измененията на
зависимата променлива, толкова по-ниска е неговата вътрешна валидност. Тъй като високата
вътрешна валидност е основен белег на добре проведеното номотетично изследване, основна
цел на експериментатора е контекстът, като източник на външни влияния (артефакти), да се
неутрализира, за да може да се открои влиянието на независимата променлива върху
зависимата.
В идиографичното изследване обаче акцентът е върху другия вид валидност – така
наречената „външна валидност”. Тя изразява мярата на съответствие между прилаганата
експериментална процедура и изучаваната жизнена реалност. Тази мяра има най-висока
стойност в така наречения „експеримент на пълното съответствие” или това е
експериментът, който изцяло възпроизвежда реалните жизнени условия. За постигането на
висока външна валидност е необходимо равнищата на изява на изследваните променливи да
съответстват на техните равнища на изява в реалните жизнени условия. Ето защо, стремежът
в идиографичното проучване е жизненият контекст да бъде съхранен в цялото му
многообразие, даже с риск това да влоши вътрешната му валидност, а не контекстът да бъде
редуциран до само „напълно контролирани променливи”.
Очертаването на различията може да бъде продължено и по посока на прилагания
изследователски инструментариум или методики. Основно методично средство в
номотетичното изследване са тестовете, които са ориентирани към норма. Те са основани
върху предположението, че изследваните психични свойства (в психологията на личността черти) не се изменят в процеса на измерване. Това предположение е необходимото условие
за корелиране на черти. Личностните въпросници се основават и на друго предположение, че
измерваните от тях черти са разпределени съгласно статистическото „нормално
разпределение”, т. е. изхождат от допускането, че различията, свързани с изследваните
черти, са само количествени (тоест свързани само с различната интензивност на
поведенческа проява на тази черта в тестираните индивиди). Индивидите се позиционират, в
зависимост от постигнатия от тях суров бал, чрез сравнението на този бал с обобщените
10

Понятието “идеален експеримент” е въведено в употреба от Д. Кемпбъл.
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резултати на лицата от статистическата извадка. Това обаче прави на практика невъзможно
да се улавят онези различия и особености на изследваните, за които не е изработена норма
поради отсъстващата база за сравнение.
В контраст, целта на идиографичното проучване е да се идентифицират конкретните
смислови единици, с които дадено лице борави в хода на своя живот (процесът на
субективна семантика, който е характерен за това лице 11). Затова тук интересът е насочен
към изявяване конфигурацията, в която се структурира съвкупността от субективни смисли,
присъщи на даден индивид (индивидуално семантично пространство) и към разкриване
съдържанието на тази конфигурация. В следствие на принципно неотстранимата смислова
многозначност измерването и субективният смисъл се оказват неразделимо преплетени при
методологията на идиографичността [1]. Създателят на методиката Q-сорт Уйлям Стивънсън
намира, по тази причина, преки аналогии между квантовата физика 12 и създадената от него
«Q-методология» [27]. В рамките на реализацията на подобен тип научна задача е напълно
допусто отделните тестови стимули да бъдат непосредственото съпоставяни един с друг 13 от
изследваното лице. Тъй като по начина на своето изготвяне отделните айтеми от личностния
въпросник на практика въплъщават социалните значения, чрез подобна пряка съпоставка на
айтеми ще може да се разкриват съотношенията социални значения – субективни смисли.
Така разкритите смисли, поради полимотивираността на реалното поведение, могат да са
сходни или да съвпадат по своето семантичното си съдържание в даден ситуационен
контекст и по-този начин да се проявява синергичен ефект — те взаимно да се усилват като
мотивационни тенденции, но е напълно възможно и тяхното несъвпадение или даже
конфронтация, както е в случая на ценностния конфликт.
Вече се посочи, че основна задача при номотетичния подход представлява
корелирането на получените за извадката тестови оценки на променливите. Съществен в тази
връзка е въпросът за принципната недостатъчност на чисто количествените основания, върху
които се опира този тип интерпретация на получаваните тестови резултати. Изтъкна се, че
прилаганият обяснителен модел се основава върху статистическото нормално разпределение,
като формирането на групите става въз основата на натрупания съвкупен бал, чрез
«стандартното отклонение от средното». Реално се формира един своеобразен континуум на
интерпретационна пълнота и определеност – от зона на максимална неопределеност
(съвпадаща с 50-тия процентил) до зони на максимална интерпретационна еднозначност на
резултатите от стандартизирания тест. От обикновено изчисляваните чрез показателя
«стандартно отклонение» подгрупи най-еднозначна и разгърната интерпретация (в
съответствие с теоретичните основания на прилагания тест), позволяват двете полярни
подгрупи – тази, формирана от лица, при които стойността на съвкупния тестови бал е под -2
стандартни отклонения от средното за изследваната извадка (показали много нисък съвкупен
бал по теста, в сравнение средния по теста) и тези, с тестови бал много над норматива (над
+2 стандартни отклонения). Във всяка от така очертаните две подгрупи обаче попадат едва
по 2.27% от популацията или общо 4.54%. Докато интерпретацията на резултатите на найголямата група - с резултати около средния или попадащи в норматива (между -1 и +1
стандартно отклонение), в която попадат цели 68.26%, е по-скоро многозначна, тъй като тези
11

Подходящ пример за чисто субективните изводи от осмислянето на количествени отношения е прословутата
наполовина пълна или наполовина празна бутилка.
12
По-специално със съдържанието на принципа за неопределеност, формулиран от Вернер Хайзенберг. Според
този принцип на квантовата теория във физиката не е възможно едновременно да се определят точните
стойности на местоположението и импулса на една елементарна частица. Колкото по-точно съответната
частица се определя по местоположение, толкова по-неточно и приблизително е нейното определяне по силата
на импулса. Представеният принцип произтича от двойствената природа на обектите от микрокосмоса – те
носят едновременно белезите и на вълни и частици.
13
Това съставлява основната задача на прилаганите процедури при методиките Q-сорт, «Репертоарна решетка»,
«Жизнен пасианс» и други.
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лица демонстрират на практика противоречивост в начина на поведенческо реагиране –
съпоставими части от действията им са както съвместими, така и несъвместими със
съдържанието на изследваната личностна черта 14. Затова и заключенията по показаните от
тях резултати са съществено по-пестеливи – от типа „Показаните от лицето резултати по
теста попадат в норматива”. Нещо повече, ако се стесни обхватът на статистическия сегмент
от едно до +/- 0.25 от стандартното отклонение, то попадналите в сегмента лица от
извадката 15 се оказват 19.7% или над четири пъти от попадналите в двете «най-добре
интерпретируеми» подгрупи. Ако пък сегментът се определи до +/- 0.5 стандартно
отклонение, то количеството на изследваните обхваща до 38% от популацията – над осем
пъти повече от подгрупите, резултатите на които позволяват изцяло еднозначно обяснение
според приетата теория.
Какви могат да бъдат възможните начини за преодоляване в методологичен план на
ситуацията „нито риба, нито рак”, по отношение на посочената над една трета от
изследваните лица? Отговорът според мен е надмогване на конфронтацията и търсене на
реалистични начини за интеграция постиженията на двата подхода. Тази идея изобщо не е
нова, защото още авторът на въпросната терминология Винделбанд смята, че винаги е
възможно един обект на познанието да бъде проучван и по номотетичния, и по
идиографичния начин. Очевидно е обаче, че тази идея и досега не е получила необходимото
разпространение и подкрепа в психологическата общност. Нейният пръв поддържник Г.
Олпорт многократно призовава това да се случи, като последователно защитава възгледа за
нуждата от тяхното съчетаване, за да се разкрие в необходимата степен именно
конфигурацията от характерните за конкретния изследван психични особености. В статията
си „Общото и уникалното в психологичната наука” [5] той дефинира нов собствен термин
«морфогенетичен», като ядро на неговото съдържание е процесът на „вътрешно моделиране”
на системата от черти. В хода на обосновката на необходимостта от така изкования термин
Олпорт разграничава една част от наличните в психологията изследователски методи като: а)
собствено морфогенетични – към тази група той отнася контент-анализа на текст и
клиничното интервю и б) в групата на „полу-морфогенетичните” методи поставя техниките
на Q-sort и Репертоарна решетка на Дж. Кели, на основанието, че те комбинират успешно
характеристики от различен порядък при изследването на личностните особености.
Настойчив апел за постигането на плодотворно съчетание между подходите отправят
и други автори като С. Бек [6], Х. Херманс [14] и Дж. Ламиел [17; 18; 19; 20]. В посветената
на проблема своя статия С. Бек [6] акцентира върху необходимостта личностните черти да
разглеждат като цялостна взаимосвързана система, а не както често се случва, да се
разглеждат като отделни и самодостатъчни обекти на анализ — „Същността на
идиографичния метод е фокусирането на неговия поглед върху вселената от поведенчески
черти именно като вселена от съвместно функциониращи черти” [6, p. 356]. „Индивидът е
вселена от черти, променливи [които се намират] в непрекъснато взаимодействие и
непрекъснато взаимно влияние. Това е задачата, която си поставя идиографичния метод”. [6,
p. 357].
Холандският психолог Х. Херманс анализира темата за интеграцията между
подходите в светлината на проблема за личностния смисъл [14]. Централният въпрос в тази
връзка според него е, не дали има нужда от съчетаване на подходите, а как точно да се случи
тяхното комбиниране в работещ модел. Херманс предлага емпиричните данни да се подлагат
на две различни форми на анализ, така наречените от него «номо-анализ» и «идио-анализ».
Според него така по-добре ще може да се отразят двете нива на личностното функциониране:
манифестираното и латентното. В неговата разработка номо-анализът представлява
14

например, приблизително с еднаква честота постъпващи като екстраверти, но и като интроверти.
т. е. най-склонните да постъпват според случая (контекста), а не в съответствие с хипотетичната личностна
диспозиция.
15
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сравнението на «афективните патерни» на различните хора, за да се установи присъщия им
общ афективен смисъл. Затова обект на този вид анализ става списък от понятия, които
обозначават психологични съдържания на субективни преживявания. Херманс въвежда
следващото, «идио равнище на анализ», чрез формулирането на нов собствен термин «валюация» (valuation). Той обосновава въвеждането на термина с необходимостта да отрази
факта, че в процеса на смислообразуване всеки индивидуален смисъл се индикира в
съзнанието от емоция с позитивен, негативен или амбивалентен знак. Нещо повече, в
процеса на валюация (иначе казано, в процеса на рефлексивно осмисляне на ставащото) са
напълно възможни вътрешните смислови преходи и трансформации – позитивният знак на
даден смисъл в някакъв следващ момент да се смени с отрицателен или да придобие
отсъстваща преди амбивалентност.
За да изследва отношенията между валюацията и афектите и Херманс прилага метода
на аз-конфронтацията 16 , чрез който последователно: а) се конструира системата от
личностни валюации на иследваните и б) разкрива се връзката между всяка валюация и
предоставен на иследваните стандартен набор от 30 понятия, които изразяват афекти. Тази
процедура обичайно се повтаря през няколко седмици или месеци, за да се установят
възможните реорганизации в индивидуалните системи от валюации.
Забележителна последователност в полаганите усилия за продуктивна интеграция на
подходите проявава психологът от Джорджтаунския университет Джеймс Ламиел. Този
проблем е централна тема за обсъждане в публукуваните от него статии [17] [18] и две
монографии [19] [20]. Като разглежда епистемологията на субективното личностно съждение
той съединява термините номотетичен и идиографичен в неологизма идиотетичен (idiothetic)
[17]. Според него, така изкованият термин описва обединяването на изследването на
индивида (предмет на идиографичността) с търсенето на общи принципи на човешкото
психично функциониране.
За да обоснове плодотворността на предложения идеотетичен тип експериментално
проучване, Ламиел взема за илюстрация събрани данни за суровия бал от проведено
изследване с теста NEO-PI-R, т.е. формална процедура на традиционното нормативно
измерване и ги съпоставя с данните, изчислени според така наречения интерактивен модел
на измерване 17 [18, 20]. Той установава, че в 57 от общо 67 проведени case studies
приложеният интерактивен модел на измерване представя по-прецизно процеса на
субективно съждение, отколкото нормативния модел [20, pp. 262-263].
В моето виждане работещият интегративен модел също се структурира в два
изследователски етапа. Първият етап на такова проучване е с номотетичен дизайн.
Изследователската задачата, която се изпълнява тук е, да се операционализира и разкрие
сферата от социални значения, предмет на конкретен изследователски интерес. Това е задача
за получаване на «групово семантично пространство», тоест описващо устойчивите
характеристики на извадката като цяло. Тази изследователска задача се реализира по два
статистически начина:
1. Суровите данни от попълването на съответния айтемен пул се подлагат на
експлораторен факторен анализ, за да се установи конкретната структура от фактори
и тяхното съдържание – каква е различителната сила на всеки фактор; еднополюсен
или двуполюсен е той; какво точно е конкретното «тегло» на проучваните
променливи по всеки фактор и статистически значима/незначима е стойността на тези
коефициент. Всички тези сведения могат да се получат без особени затруднения чрез
добре отработената процедура в статистическия пакет SPSS. Осъществяването на тази
изследователска фаза позволява да се получи интересна информация в няколко
16

насочен към осъзнаването от изследвания на наличните противоречия в собствения психичен живот.
В разбирането на предложилия термина, «интерактивно измерване» Р. Кетел предмет на този тип измерване
са именно отношенията между организма и неговата околна среда, т.е. субектът и неговия контекст.
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посоки. Например, в какъв тип фактор - еднополюсен или двуполюсен, попада
съдържанието на дадена променлива. Онези променливи, които заедно участват в
даден еднополюсен фактор (т.е. с еднакъв знак), могат да се интерпретират като
семантично взаимосвързани, т. е. смислово сходни за изследваните по разкритото
измерение. Променливата, която получава максималното тегло по даден еднополюсен
фактор ще може да се разглежда като израз на някакво обобщено значение, а
останалите променливи, участващи в този фактор – като привнасящи специфични
смислови нюанси в това значение. В същото време, за айтемите, които са включени с
противоположен знак (положителен или отрицателен) в един и същ двуполюсен
фактор, е валиден извода, че те изразяват различни семантични съдържания или иначе
казано те се оказват в смислова опозиция. Важен прогностичен показател е също
числото на факторите в които участва даден айтем. Неговото едновременно
включване в множество фактори е израз на тенденцията за "размиване" на неговото
семантично съдържание и отразява неговата смислова многозначност за извадката
изследвани. Обратно, участието на айтема само в един фактор говори за неговата
смислова инвариантност.
2. Изчисляване на отделни коефициенти на линейна корелация за двойки айтеми,
съдержанието на които от особен интерес за целите на изследването и които са с
вече уточнена позиция в разкрита структура от фактори. По този начин се
формират двойки от социални значения, с установено наличие на значима
корелация (положителна или отрицателна) или пък с достоверно отсъствие на
корелация, за да се изпозват във втория изследователски етап.
Количествените данни, описващи психичните параметри на множества от индивиди,
могат да играят обаче само спомагателна роля, когато трябва да се вникне в дълбочина в
конкретната психологична ситуация, в която се е оказал конкретния човек. Ето защо, втората
фаза от интегративното изследване ще използва данните от първата, но за целта на
идиографичния тип изследване. Съответно тази цел може да се дефинира по следния начин:
проучване на конкретните трансформации, които претърпява системата от социални
значения при своето преобразуване в система от личностни смисли. Затова задачата в тази
фаза е очертаването вече на „индивидуалното семантично пространство” присъщо на точно
определен изследван, тоест да се разкрият действителните съотношения «социални значения
– индивидуални смисли». Добре разработени методи станали вече традиционен
инструментариум, когато трябва «тук и сега», да се решават такъв род психологически
задачи са методиката «репертoарна решетка», разработена от Дж. Кели и методът Q-sort,
обоснован първоначално от У. Стивънсън [27], а понастоящем използван за решаване на найширок кръг практически задачи.
В хода на втората фаза при обследването на конкретното лице му се предоставят
отново за работа, но вече под формата на беседа, двойки от айтеми с установен в първата
фаза „групово-семантичен профил” (тоест дали те попадат в един и същ еднополюсен или
двуполюсен фактор; с какво тегло са по всеки фактор; в колко и в какъв тип фактори се
включват; в значима положителна/отрицателна корелационна връзка ли се намират).
Съвместната работа на изследователя и изследвания с тях в идиографичната фаза може в
най-пълна степен да изяви и в максимална степен да съхрани именно индивидуалното
разбиране на изследвания за определена сфера от действителността. Такава пряка съпоставка
на айтеми, с инструкция лицето да посочи по-важния за него, ще позволи:
• Открояването на субективните смисловите нюанси по линията «средство-цел» при
двойки айтеми, които са положително корелирани и са част от един и същ едно
полюсен фактор – посоченият айтем може да се интерпретира като по-вероятната
субективна цел, а другият, неизбран айтем от двойката, като субективното
средство, което способства за постигането на тази цел. Изследваният обаче трябва
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задължително да има възможността да обяви, ако смята, че двата айтема не са
смислово свързани. Беседата може да продължи по посока на проучване за
евентуален синергичен ефект — дали съдържанията на разглежданата двойка
айтеми не се усилват взаимно като мотивационни тенденции.
• Установяването на смисловите опозиции, характерни за съзнанието именно на
дадения изследван – отново избор на единия от диадата, но айтемите от които са
отрицателно корелирани или са част от двуполюсен фактор. В този случай
предпочитането на единия айтем може да се интерпретира и като отхвърляне на
възможността за осъществяване съдържанието на другия. Отново изследваният
трябва да има възможността да заяви, ако не схваща съпоставяните айтеми като
смислови алтернативи.
Така очертаният начин за разкриване особеностите на процеса на семантизация 18 в
индивидуалното съзнание отчита, от една страна, полимотивираността на реалното
поведение, а от друга страна спомага да се превъзмогнат част от твърдите ограничения в
разбирането на личностната структура, които произтичат от прилагането на типичните
номотетични методи, каквито са стандартизираните въпросници.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ: СЪПОСТАВКА НА ДАННИТЕ ОТ
ТЕСТА НА ЛЮШЕР И ММPI-A ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
УСТОЙЧИВА ЕМОЦИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ
Светлана Анастасова Велкова, докторант по Медицинска психология,
СУ „Св. Климент Охридски”
Иван Николов Бардов, доцент, СУ „Св. Климент Охридски”
CASE-STUDY PRESENTATION: COMPARISON OF THE TEST DATA
FORM LUSHER AND MMPI-A IN TRACKING
AN EMOTIONAL SUSTAINABLE FOCUS
Svetlana Anastasova Velkova, PhD-candidate in Medical Psychology,
SU “St. Kliment Ohridski”
Ivan Nikolov Bardov, assistant professor, SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: В доклада е описан случай на момиче на 17 години, със специални образователни потребности,
обучаващо се в масово училище. Съпоставени са данни за когнитивното развитие, емоционалноповеденческата сфера с данните от тестирането с осемцветния тест на М. Люшер. Обсъдена е
вероятността за наличие на устойчиви, качествено специфични преживявания на личността, които се
определят като водещи емоционални явления. Дискутира се възможната връзка между личностните
ценности и динамиката на емоционалния живот на изследваната. Получените данни са съпоставени с
данните от личностния профил след нейното тестиране с MMPI-A.
Summary: The report describes the case of a 17-years old girl with special educational needs who studies in a
mainstream school. In the report are compared data about cognitive development, emotional-behavioral field
and data from testing with eight-color test of M. Lusher. The possibility of existing sustainable quality specific
experiences of the personality who are identified as leading emotional phenomena is discussed. The possible
relationship between personal values and dynamics of the emotional life of the person is discussed. The obtained
data are compared with data from personal profile after her testing with MMPI-A.

“Нашият вроден егоизъм ни кара да преценяваме хората само с оглед на тяхното
отношение към самите нас. Ние искаме те да представляват нещо за нас. И ги
възприемаме така, останалото у тях не ни е нужно и ние го игнорираме”.
Съмърсет Моъм
В историята на психологията проблемът за емоциите е привличал изследователския
интерес на учени с различни теоретични ориентации. Емоцията представлява субективно
отношение на индивида към заобикалящия го свят, към самия него и към нормално етичните
норми в обществото. Още Фройд обръща внимание на сложната динамика в емоционалния
живот; посочва амбивалентността на емоцията в ранните етапи на индивидуалното развитие
и въпреки че дава спорна интерпретация на генезиса и причините на тази динамика, самото
поставяне на проблема за изучаване е негова заслуга.
Две са основните тенденции в обяснението на ролята на емоциите. Едната подчертава
динамизираща функция на емоциите, които дават тласък на процеса на удовлетворяване на
актуализираната потребност. Втората тенденция подчертава сигналната и ориентировъчната
функция на преживяванията в хода на поведението. Благодарение на тези особености
емоционалните преживявания имат място в регулацията на такива психични процеси като
мисленето, които традиционно (още от времето на Кант) се разглеждат като несвързани и
дори противоположни на емоционалните процеси. Именно проучването на емоциите може да
спомогне за формирането на вътрешна готовност у изследователя да приеме, че психичната
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реалност, която е предмет на неговите проучвания, е далеч по-богата и многообразна от
всякакви предварителни теоретични схеми.
Има два основни подхода от гледна точка на позицията, спрямо която се оценява
изследваният субект: номотетичен и идеографичен. По-разпространеният подход в
изследването и анализа на психичните явления е т.нар. номотетичен (номотетичен –
(старогръцки): „номос” – закон) подход. При него изследваното явление се разглежда от
нормативни позиции, т.е. то се оценява по даден психологичен показател, и получената
оценка се сравнява с предварително изработен стандарт, формиран обикновено на базата на
средните оценки на другите по този показател. Опасността от обезличаване на богатия
психичен свят на личността подтиква психолозите, работещи в областта на психологическата
консултация и психотерапията, да застъпват алтернативния идеографичен/идиографичен
(идеографичен – от древногръцки – от «идиос» (старогръцки) – собствен, частен,
специфичен) подход. Той изразява ориентацията индивидуалната психика да се описва като
уникална цялостност, която да се анализира сама за себе си и по отношение на нейните
предишни състояния, а не чрез сравнения с особеностите на другите индивиди.
Образно казано задачата на идеографичното проучване е да се съчетаят няколко
психологични нюанса в неповторимо единство. Важността на отделния случай, много добре
е илюстрирана от доктор Карл Густав Юнг, който казва, че ако имаме купчина камъни,
можем с абсолютна статистическа точност да кажем, че средният им размер е, да речем, 3
см³. Но ако човек иска да вземе един камък с точно същия размер, силно ще се затрудни. Да
намери най-много един или дори нито един. С други думи, макар твърдението, че средния
размер на камъните в купчината е 3 см³ да е вярно, то е само абстракция на нашия ум. Ние
създаваме тази абстракция в своите умове, която е точна, доколкото е вярна, но реалността в
купчината камъни, където всеки камък е различен, не е такава. Допускаме често тази грешка,
макар че би трябвало да знаем, че това е мисловна абстракция, защото действително
натрупване на хора е натрупване на единични случаи.
Настоящето проследяване и представяне на случай цели да се тестира вероятността за
наличие на устойчиви, качествено специфични преживявания за личността, които се
определят като водещи емоционални явления и които разкриват връзката между личностните
ценности и динамиката на емоционалния живот чрез едновременното използването на
методики, основани на идеографичния и на номотетичния подход. Изследването се проведе с
момиче на възраст 17 години, със специални образователни потребности, което се обучава в
масово училище. Момичето е тестирано с осемцветен тест на Макс Люшер. Проведено е
изследване и с Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши
(MMPI – A), българска адаптация от Елиана Пенчева, Росица Рачева и Николай Николов, ОС
България, 2013 г. Избрана е такава експериментална постановка, тъй като проучването на
случай не е метод, а е изследователска стратегия и комбинирането на данните от двата теста
би дала допълнителна информация за терапевтичния план и да постави акцент върху
разбирането на емоционалните процеси, които се случват в техния контекст.
Един от утвърдените тестове за изследване субективното възприемане на цветовете, с
оглед експресията на текущото психо-емоционалното състояние, е осемцветният тест на
Макс Люшер. Той създава своя схема, чрез която може да бъде изследвана
феноменологично-смисловата страна на изпитваните преживявания от изследвания, което, на
свой ред, дава възможност за очертаване на различни устойчиви личностови тенденции. Този
тест представлява, по своята същност, идеографичен тип изследователска техника (т.е.
фокусирана върху разкриване на индивидуалните особености на изследваното лице, с
отчитане многообразието на неговия жизнен контекст).
Една от най-широко използваните номотетични методики, използвана в клиничната
практика, за изследване на личностните черти на юношите е Минесотски Многофакторен
Личностен Въпросник. MMPI-A е специална възрастова верния на MMPI-2. Българската
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адаптация на MMPI-A е осъществена на базата на последната официалната версия на
оригиналния Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши.
Инструментът съдържа 478 айтема, включва оригиналните 13 MMPI стандартни скали,
заедно с 4 нови скали за валидност,15 нови съдържателни скали, 6 допълнителни скали и 28
Харис-Лингоис субскали на стандартните клинични скали както и 3 субскали на скала Si.
Изследването е проведено с момиче на 17 години, което от три години е включено в
група за ресурсно подпомагане в масово столично училище основно поради чести отсъствия
от часовете в училище. Баща й е починал, когато тя е била на 11 м. възраст. Като малка била
хиперактивно дете, трудно се концентрирала или задържала вниманието си върху някакво
занимание. Хоспитализирана е веднъж, няма хронични заболявания. Първи данни за
трудности в училище – около 11-12 годишна възраст. Има самостоятелна стая от 10 годишна
възраст. На 4 годишна възраст тръгва на детска градина, започна нощна енуреза, след като
започнала да посещава детското заведение, която продължила до 10 годишна възраст. В
първи клас ходела с интерес, но й било много трудно. Никога училището не й е вървяло. От
2-3 години не излиза сама от къщи, не иска да отидо и до магазина, изпитвала срам, че
другите я мислели за различна. Казвала им, че гледат към нея, че не я харесват. В сравнение
с миналата учебна година, посещава регулярно часовете в училище. По данни на майката
лятото е имала агресивни пристъпи, състоянието й се следи от психиатър и е предписана
съответна медикация. Има данни, че се тревожи се за здравето си.
Няма приятели в училище, споделя, че предпочита да отмине съученици или познати,
които не е виждала отдавна, ако те първи не я заговорят. Предпочита да общува в социалните
мрежи. Не проявява желание да участва в групови дейности: демонстрира стремеж към
избягване на всякакво присъединяване към делата и състоянието на другите. Смята, че с нея
се държат несправедливо и, че тя не заслужава такова отношение. Ако й се даде да изпълнява
съвместно задача с друг, се справя, но работи мълчаливо. Държи се дистантно в час. Седи
със закопчано яке и/или връхна дреха, държи чантата си в себе си. Не говори със
съучениците си. С децата от ресурсната група общува, но не инициира първа контакта,
отговаря на зададените й въпроси еднословно, споделя, че се срамува да общува. В
междучасията стои сама. Нестабилизирана мотивация по отношение на академичните
постижения. Споделя, че много размишлява по теми, които са й интересни: езотерика, и хаус
музика. Поддържа добра лична хигиена, дава вид, че външният вид я интересува. Има данни
за емоционално-нестабилно поведение и за агресивни прояви вкъщи.
Както вече споменахме, осемцветният тест на Люшер регистрира, към момента на
изследването, преди всичко, емоционалната страна в процесите на личностното
функциониране. Това го прави подходящ метод, приложим към текущото проследяване на
случая. Тъй като светът на емоциите е динамичен и променлив, за това в един момент
нашите пристрастия или антипатии могат да бъдат едни, а в следващия момент други.
Момичето е ранжирало цветовете два пъти – през 2013 г. и през 2014 г.
Предоставени са осемте цветни картончета на изследваното лица, самостоятелно, в
разбъркан вид, като е зададена следната инструкция: „Избери онзи цвят, който ти харесва
най – много. Постарай се да избереш цвета сам за себе си, без да го свързваш с никакви
други неща: с облеклото, с това кой ти е любимият цвят по принцип или нещо друго.”
Подредба на цветовете:
1-ва подредба през 2013 година: 7 4 1 0 3 6 2 5 (черно, жълто, синьо, сиво,
оранжево, кафяво, зелено, виолетово)
2-ра подредба през 2014 година: 0 7 1 3 2 5 6 4 (сиво, черно, синьо, оранжево,
зелено, лилаво, кафяво, жълто)
В разбирането на Люшер, основните цветове би трябвало да заемат първите четири
или пет места при ниско ниво на психологични проблеми и вътрешни конфликти, тъй
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като според него те символизират четирите основни психически потребности: синьо –
потребност от спокойствие и задоволяване; зелено – потребност от самоутвърждаване;
червено – потребност от активност и успех; жълто – очаквания и желания,
ориентирани към бъдещето; [2,с.13] В интерпретацията ключов акцент се поставя
върху позиционното разположение на осемте стимулни цвята: всеки цвят и
комбинация от цветове, има свое значение и функция, разкриващи специфичните
съдържания на психичното функциониране. Влаганият в тях конкретен смисъл не е
константен, а се изменя, съобразно мястото им в цветовия ред. Това прави тази
методика идеографична по своя замисъл и реализация, защото пресмятане на всички
възможни вариации между стимулните цветове показва, че техният общ брой е 40 320.
„Всяко, от този внушителен брой цветови съчетания, може да изразява (съобразно
теоретичните разбирания на Люшер) специфичен смислов нюанс в съдържанието на
изпитваните преживявания и актуализираните мотивационни тенденции при даден
изследван ”.[2]
Според Люшер, цветът поставен на първо място означава тактическия метод, който
субектът избира за постигане на целите си. Второто място означава актуалното състояние
на субекта. Третото и четвъртото място се заемат от цветове, изразяващи актуалното
субективно състояние на изследвания. Пето и шесто място се заемат от цветове, които нито
се отнасят пряко до състоянието на субекта, нито се избягват от него. Представляват
качества – резерви, които в момента не са необходими. Седмо и осмо са местата, на които са
отречените цветове, изразяващи потиснатите, поради някакви причини, потребности. [2, с.9]
В табличен вид по-долу са представи основните акценти от интерпретацията на
получените резултати:
Разкриване на актуалната емоционална
проблема - 2013 година

Разкриване на актуалната емоционална
проблема - 2014 година

+7-5 Прекалена склонност към всичко да подхожда от позициите
на „придирчивото обсъждане” е затвърдена в рязко критикарство.
Всичко и всички стават предмет на отрицание, гавра и присмех,
независимо от фактите.
+0-4 Съществува определено разочарование от несбъднати
надежди, придружено от тревога и опасение, че новите цели също
ще останат непостигнати. Това подбужда индивида към затваряне
в себе си и предпазливост като ориентация и самозащита. Ниска
работоспособност.

В първото тестиране през 2013 година в актуално психично състояние (-2-5) водещо се
очертава оскърбеността от недостатъчното признание на нейната личност. Чувства се в
унизително положение, защото смята, че околните несправедливо отказват да признаят
нейното достойнство, а това пряко рефлектира върху нейното самоуважение. Изпаднала в
униние, тъй като въпреки самотната, без никаква външна подкрепа, борба с трудностите, тя
среща постоянно и упорито неразбиране, вместо така необходимото му възхищение. Това я
оскърбява, като поражда усещането, че нищо повече не може да направи. Иска да се избави
от унизителната за нея ситуация, но не й стига сила на духа, за да постигне желаното
избавление.
Цветовите комбинации във водещите позиции (+7+4) сочат за наличие на
противопоставяне и надежда за намиране на окончателно решение. Опитва се да се избави от
проблемите, трудностите и напреженията, като приема неочаквани, своенравни и
необмислени действия. Напрегнато търси решение на психологически непоносимите
обстоятелства от житейската си ситуация, която схваща като огромен проблем. В отчаянието
си е способен на безразсъдно поведение, стигащо до самоубийство.
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През 2014 година в актуалното психично състояние (-6-4) преобладава разочарование,
маскирано с престорена самоувереност и безразличие. Засилена потребност от общуване с
хора, чиито ценности, норми и стандарти за нещата от живота биха съвпадали с нейните
собствени. Но пък усещането за изолираност, от точно тези, превръща потребността й за
присъединяване към тях в непреодолима подбудителна сила. Наличната ситуация е особено
неприятна за нея, доколкото обикновено тя контролира своите желания. Ето защо, иска да се
възвиси над тълпата и да докаже на другите уникалността на своя характер.
Компенсаторните й поведенчески реакции включват също: да се опитва да потисне в себе си
потребността си от други хора, за да премахне страха си от провал в самодоказването; да си
придава вид на безгрижна самоувереност, като изразява своето презрение към онези, които
си позволяват да го критикуват. Обаче зад престорения непукизъм се крие нуждата от
одобрение и успех всред околните. Обезсърчаването, че е възможно настъпването на бъдеща
благоприятна промяна обаче е по-силно, поради скорошен крах на съкровени за лицето
надежди.
Цветовите комбинации във водещите позиции (+0+7) показват напрегнат стремеж за
избягване на всяко присъединяване към делата и състоянието на другите. Чувства се излъган
в своите очаквания. Въстава против житейските обстоятелства, които преживява като лично
оскърбление. Счита, че с него се държат несправедливо, че той не заслужава такова
отношение. Психологическото следствие е стремеж за затваряне в себе си и „брониране на
собственото аз”; стигащо до появата на усещане за безперспективност и безцелност.
Решително отхвърля цветовете, стоящи след черното, които се считат за малозначими, а това
е индикация за евентуално депресивно състояние.
Клиничният тест MMPI-A е попълнен през 2014 г. Резултатът показва, че профилът е
по-вероятно валиден.
Изследваното лице прави опит да привлече вниманието на
специалистите към състоянието си, т.е. налице е „вик за помощ” от една страна, а от друга
страна, имаме тенденция към симулиране на психичните проблеми или преувеличаване
тежестта на действителните симптоми. Прегледа на валидностните скали показва Профил на
симулация, т.е. юношата признава за съществуването на психични проблеми и най-вероятно
смята, че се нуждае от помощ за да се справи с тях. Най-вероятно, изследваното лице
изпитва сериозни трудности с контрола над импулсите си и понякога би проявила
неадекватно и деструктивно поведение. Този профил е индикативен за неефективни защитни
нагласи и същевременно за признаване на съществуването на сериозни емоционални или
лични проблеми.
Най – вероятно е налице емоционално отчуждение, свързано с депресираност,
обезсърчаване, апатия и мисли, че положението е безнадеждно. Възможни са суицидни
намерения; липса на конотативна Его Mastery, свързано с чувството на изследваното лице, че
живота е едно огромно напрежение, че не ги интересува живота и не им носи
удовлетворение, не си струва да бъде живян. Най-вероятно се наблюдават умствена
отпадналост и соматични оплаквания, което означава, че изследваното лице в даден период
ще се чувства некомфортно, слаба и уморена или ще има трудности с концентрацията на
вниманието и съня, възможно е да се чувства нещастна и тъжна; възможно е да представи
многобройни соматични оплаквания и да мисли, че рядко или дори никога не е била
враждебна към другите.
Изследваното лице показва плахост, социално избягване и отчуждение от себе си и
другите. Много често изследваното лице ще показва недружелюбност, социална затвореност
и нежелание да участва в колективни проекти или съвместни дейности с другите, не би
посетила танци или парти. Изследваното лице показва отчужденост от самата себе си и
другите, разочарована е от заобикалящите я хора, изпитва недоверие към околните и е
подозрителна към техните намерения. Най-вероятно има ниска самооценка и мисли, че не е
способна да определя своята собствена съдба. Много често е възможно да бъде прекалено
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самокритична, склонна да се самоосъжда и горчиво да се самоупреква. Профилът по
допълнителните скали показва високи стойности по скали „Незрялост” и „Тревожност”.
Незрялостта е свързана с ориентация на изследваното лице към настоящето, вместо към
планиране на бъдещето, липса на увереност, липса на интроспекция и психологически
инсайт, липса на когнитивна комплексност. Резултатите на изследваното лице са високи,
което показва голяма вероятност за наличие на нисък фрустрационен толеранс,
нетърпеливост, слаб самоконтрол, раздразнителност, ненадежност. Тревожността е свързана
с преживян дистрес, дискомфорт и базисен емоционален дисбаланс. Вероятно тези резултати
показват изследваното лице като прекалено колебливо и трудно вземащо решения, дори по
сравнително маловажни въпроси, в социални ситуации тя най-вероятно ще изпитва силно
безпокойство.
По съдържателни скали се наблюдават значимо високи стойности свързани със
странно мислене, социален дискомфорт, проблеми в училище, загриженост за здравето и
ниско самочувствие. Странното мислене е вероятностен индикатор за психотичен мисловен
процес и лош контакт с реалността; възможно е изследваното лице да сподели за слухови,
визуални или обонятелни халюцинации, налудности; да оценява мислите си като странни и
особени, да се чувства дезориентирана или да усеща света около нея като нереален.
Възможно е изследваното лице да е изключително загрижено за своето здраве и в
известен смисъл обсебено от това да наблюдава физиологичното си функциониране;
възможно е да има разстройство на съня, да се чувства депресивна, лишена от енергия и
неспособна да се справи с проблемите си. Ниското самочувствие е свързано с ниската
самооценка на изследваното лице. Вероятно през повечето време тя се чувства
некомпетентна, слабо подготвена, неатрактивна, несръчна, тромава и нехаресвана от
другите. Възможно е дотолкова да е убедена в своята собствена непълноценност, че понякога
да й е трудно да повярва, че може да бъде считана за равностойна или точно толкова важна и
значима, колкото са и останалите. Вероятно много пъти се е чувствала дълбоко подтисната
от всички грешки, които открива в себе си и може да бъде съкрушена, когато бива
критикувана от другите.
На база на получените резултати от двете методики може да се очертаят следните
устойчиви, качествено специфични преживявания на личността, които се определят като
водещи емоционални явления: изразяване на протест, негативизъм, агресивно-деструктивна
динамика на импулсите, предпазливост, сдържаност, затвореност: тенденция към
отстраняване, скритост и социална изолация. Демонстрира склонност да се разглежда като
получаваща по-малко от това, което й се пада по право. Не е далеч от мисълта, че няма нито
един човек, от който би могъл да получи винаги съчувствие и разбиране. От една страна
натрупаните в нея емоции я правят обидчив, но тя съзнава, че е длъжна, колкото се може подобре да използва обстоятелствата такива, каквито те са. От друга страна е налице
безпокойно напрегнато очакване; фиксация на дадена тема; превъзбуда, стесняване на
хоризонта на преживяване и разкриване.
Традиционно номотетичния и идеографичния подход се разглеждат като
противоположни, а не като взаимно допълващи. В настоящата разработка е направен опит да
се интегрират получените резултати от две методики, всяка принадлежаща към един от
възможните подходи за изследване на психичната реалност. К.Г.Юнг в своите търсения на
архетиповата идея не случайно подчертава, че ние трябва да обърнем внимание на отделните
случаи и да правим това не като математиците, защото импулсивно предпочитаме да правим
общи теории, които са общовалидни. Самият той поставя въпроса защо трябва да се
запитаме каква архетипова идея стои зад магията, която сега владее умовете на съвременните
учени?
Кой е господарят на великите числа, погледнато от митологична гледна точка? Ако
някой изучава историята на религиите и сравнителна митология, ще види, че единствените
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същества, които някога са били способни да манипулират големите числа, са били боговете
или божествата. Бог дори в Стария Завет брои космите по главите ни. Ние не, но Той може
това. Нещо повече: евреите отказват да бъдат броени, защото само на Бог било позволено за
знае броя на Своите хора и да се брои населението било светотатство – само Божеството
можело да брои. [5, с.34] Един от английските изрази също изразява факта, че числото е като
индивид и обратно: ако наистина не разбираме някого, казваме, че не разбираме какъв е
неговият номер 1, което означава, че не притежаваме честотата на радарния лъч, или каквото
и да е, за да се докоснем до личността му. Доколко сме склонни да правим същата
интерпретация, когато мислим, че статистическата истина е истината, защото ние всъщност
боравим само с едно абстрактно понятие, а не със самата реалност остава отворен въпрос.
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Резюме: Мистичният опит е особен опит на преживяване на реалността, в която може да се осъществи
човешкото съществуване. Настоящият доклад има за цел да представи и обоснове дълбинните процеси,
протичащи в безсъзнателното и начините на тяхната експликация във феномените на съзнанието,
съпроводени от преживяването за мистичност. В доклада са представени феноменологичните
характеристики на мистичните преживявания и като пример за експериментално изследване - скалата
за мистицизъм, създадена през 1975 г. от доктор Ралф Худ (Hood, R.W.; Scales of Spirituality and
Mysticism). Целта е да се проследи и разкрие относителната тежест на субективната значимост на
мистичните преживявания. Поставя се проблемът за възникващите случаи на нетранзитивност
(формално-логическа неизводимост) на резултатите от ценностите съждения като се потърси единиците
на смисъл, които са постигнати.
Summary: Mystical experience is a special experience of experience of reality that can be accomplished human
existence. This report aims to present the deep processes in the unconscious and how their explication in the
phenomena of consciousness, accompanied by the experience of mysticism. The report presented
phenomenological characteristics of mystical experiences as a model for experimental study - scale mysticism,
established in 1975 by Dr. Ralph Hood (Hood, RW; Scales of Spirituality and Mysticism). The aim is to trace and
reveal the relative importance of the subjective significance of mystical experiences. Place the problem of
emerging cases of non-transitivity (formal-logical non-deducibility) the results of the values judgments by
looking units of meaning that have been achieved.

Има явления на тоя свят, които силно привличат със своята загадъчност и неяснота. Те
сами напомнят за себе си в различните епохи. Напомнянето е плахо като повей или силно и
мощно като страст. Мистичните феномени са такива явления, които привличат със своята
ирационалност и същевременно със силното желание на мистиците въпреки ограниченията
на езика да опишат тези свои преживявания. Френският философ и писател Жорж Батай,
който самият е преживял мистичен опит, в книгата си „Вътрешният опит” аргументира
тезата си, че мистиката по своята същност не е религиозен феномен. Вътрешният опит е
пътуване докрай навътре в човека, но без трансцендентност. [1, с.5]
Въпреки силният интерес към теми свързани с мистицизма, все още не може да се
даде еднозначно определение или еднозначен отговор на въпроса: ”За какво всъщност става
въпрос, когато говорим за мистика?” В предговора към 12-тото издание на своя класически
труд „Мистицизъм” Евелин Ъндерхил пише, че първоначално мистичния живот „би трябвало
да се търси в онтологията … . Но реално утвърждаване на този живот произтича не в
мимолетния опит и даже не в трансформираната индивидуалност на субекта, но в
постигането от субекта на метафизичния Обект.” [10, с.10] Доколкото става дума за
безусловното Битие, то за неговото постигане трябва да изчезнат всички условия. Състояние,
в което всичко изчезва и се явява абсолютното Битие, обикновено се нарича мистично.
Мистичният опит – това е особен опит на преживяване на реалността, в която може да
се осъществи човешкото съществуване. Доколкото това не е халюцинация, а определен опит
в реалността, то този опит подлежи на научно изследване. Опитът е преди всичко
преживяването на конкретна реалност, на събитие което има определена стойност за
преживяващия го. Опитът е преживяване на наличното, на тук присъстващото. Но това не
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означава задължително сетивен опит. Общото в мистичните феномени е, че при тях става
дума за непосредствено улавяне на обекта, на случващото се, интуиция (отварянето на нашия
разум към това, което го надхвърля). Да познаеш нещо, означава да го приемеш в душата си.
Истинското знание е интуитивно, а не дискурсивно.
Мистичният опит е противен на очакваното и макар и строго индивидуален, този опит
в същността си е постоянен, устойчив: изразява стремежа на крайното към безкрайното.
Според Ъндерхил, мистичният опит дава не само неописуема радост. Същността му се
състои в следното: първоначално това е активен жизнен процес, а не само осъзнаване на
някакво необикновено състояние; второ, мистикът не трансформира физическия свят, а
духовно се слива с неготово битие; трето, това битие не е обект на изследване, а Обект на
Любов, защото носи личностен характер; четвърто, това живо единение с Битието, което не
се достига по пътя на интелектуалното осъзнаване, нито по пътя на силното емоционален
стремеж. Въпреки че и те могат да присъстват, това е недостатъчно. Необходим е трудният
психологически и духовен процес – т.нар. Мистичен път, който ще доведе до състоянието на
Единение. [10, с.90-91]
За да се разбере един емоционален елемент, който е част от мистичния опит е
необходимо „да се види” едновременно съзнаваната и несъзнава част. Концептът за знание
не е същият като концептът за истината и в психоаналитичните текстове на Бион. Желанието
за знание е търсене на истината, която може да бъде доближена без да бъде достигната. Бион
описва мистикът като човек, който твърди, че има директен достъп до Бог. Точно както
мистикът не може да бъде удържан от групата, така и «месианистичната идея», която е
абсолютната истина не може да бъде удържана от ума. Месианистичната идея води след себе
си, това, което Бион нарича «катастрофична промяна». Както Бион казва «О» не може да
бъде познавано, тъй като то разрушава границите на контейнера. «О» може само да бъде
преживяно. Това, което алфа-функцията прави чрез трансформирането на сензорни
възприятия в мисли (алфа-елементи), правят и интерпретациите на аналитика спрямо «О». Те
го конкретизират и го правят усвоимо за мислене чрез апаратът за мислене. Ако, от друга
страна, месианистичната идея не е трансформирана в мисли, а стане бета-елемент, тогава
вече не сме изправени пред «О», а пред идол (Торнер, 1973) – златният телец.
Изучаването на мистиката е свързано с изучаването на конкретни мистични опити и
фигури. Опитът въвлича цялата личност, същественото е как го преживява тя, какво е
нейното отношение, значението, което му придава, израстването, промяната на аз-а в този
опит, при срещата с другостта. Поради това мистиката е и език – тя е артикулираното
преживяно, а не само случващото се вътре в мистика.
Мистицизмът е явление, което е изпълнено с много нюанси, както лингвистични, така
и метафизични. В мистичния опит, който е езиково описан, има много неологизми, странни
вербални конфигурации, езикови игри и други. Тази трудност пред езика, с който се описват
мистичните феномени, подчертава в предговора на книгата си „Метафизиката на
мистицизма” Джеофри Мондело: „Философията, както можете да се уверите, изисква
строг език, определен синтаксис, а това е абсолютно противоположното на неясните и
често твърде общи понятия, които са присъщи на феномена на мистичния опит. Строгият
език, с който си служи философията, може да се окаже твърде трудно преодолима
преграда, за да се разкрият, да се проявят проницателността и фината деликатност,
които неизбежно възникват при внимателното проучване на мистиката; ето защо
понякога тази терминология ще се срещне с нашия плах опит да изразим с езика, това
което става разбираемо само достигайки предела на самия език ”. [9]
И все пак, както подчертава Уилям Джеймс: „Свидетелствата на мистиците се
отличават с едно неизменно единодушие, което би трябвало да накара критиците да спрат за
момент и да се замислят върху това”. [4, с.97]
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Това единодушие може да се забележи в общовалидните мистични метафори: тъмнина
(като Божествена светлина), планински връх, облак, стълба, градина, изба, замък/крепост,
тайната стая на бракосъчетанието, път, огледало. Ключова и обща черта на мистичния опит е
и пасивността, която се открива в езика, с който си служат мистиците, чрез често
използваните страдателни форми на сказуемото. Но различия въпреки това съществуват, в
зависимост от конкретния религиозен и културен контекст на мистика.
Всички истински мистици познават, чувстват, говорят за една и съща висша
реалност, с която са влезли в съприкосновение. Често трагично за самия него, мистикът
трябва да слезе от тази висша реалност и впримчен отново в традицията и историята,
във времето и пространството, трябва да изрази неизразимото. Мистикът трябва да се
откъсне от всичко светско, да се превъзмогне, да се откаже от каквито и да е земни
човешки, църковни, ангелски посредници, за да се потопи в бездната на божественото.
Джеймс разглежда „религиозното чувство“ като съвкупност от емоции, на която
религиозните обекти налагат съдържанието си, според него няма чисто религиозно чувство и
е доказуемо също, че няма особен и същностно религиозен вид обекти, нито специфичен вид
обособено религиозни действия. Полето на религията включва религията като:
• ● институция – свързва се с божественото, ритуалното, общото;
• ● лично преживяване – свързва се с човека, с личностното, самостоятелното.
Джеймс категоризира видовете истини, които човек съзира в мистично състояние.
Истините могат да бъдат сетивни или свръхсетивни. Някои могат да се отнасят до този свят например, виждане в бъдещето, отгатване на помисли. Най-важните откровения са
теологическите или метафизическите. И все пак „същността на религиозните
преживявания, това, по което в края на краищата би трябвало да ги оценяваме, трябва да
бъде този елемент или качество в тях, който не бихме могли да срещнем никъде другаде. И
това качество естествено ще бъде най-забележимо и лесно за разпознаване в тези
преживявания, които са най-едностранчиви, преувеличени и наситени.“ [4, с.129]
Идеите на Джеймс и интересът към религиозната тематика в психологията намират
своето естествено продължение в трудовете на основоположника на аналитичната
психология, швейцарския психолог и философ Карл Густав Юнг, който неизменно е повлиян
от развиващата по него време своите идеи психоанализа.
Според Юнг психичните преживявания, които носят здраве и радост и придават
смисъл на живота са преживяванията, съпътствани от единството на противопожностите, т.е.
примиряването на противоречивите възможности. В контекста на общата представа за
религиозните преживявания, юнгианският възглед за това единство е напълно адекватен или
най-малкото евристично полезен.
Често говорим за мистика, когато става въпрос за духовни търсения. Но какво
означава това? Ето отговорът на Юнг. „Въпрос: Как вмествате мистиката във вашата схема?
К.Г.Юнг: Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под мистика. Да допуснем, че
имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено
жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичният опит е
познаването на архетипите. (К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология”, с.113)
В една от книгите си Юнг дава обяснение на архетипа на значението: „Човешкото
тълкуване не успява, защото възниква бурна житейска ситуация, която отказва да се
съобрази с някое от традиционните значения, които й се приписват. Това е момент на колапс.
… Това е капитулация на нашите собствени сили, не изкуствено желана, а наложена ни от
природата, не доброволно подчиняване и принизяване, представено в морална дреха, а
покорно и недвусмислено поражение, съпътствано от панически страх от деморализиране.
Само когато всички опори и патерици са строшени и нищо не предлага даже и най-слабата
надежда за сигурност, за нас става възможно да доловим един архетип, който дотогава е
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лежал скрит зад пълната със значение безсмислица, разигравана от анимата. Това е
архетипът на значението също както анимата е архетип на самия живот. [7, с.39]
Важно е да се спомене, че и в концепцията на Ъндерхил и във виждането на К.Г.Юнг,
анимата не е душа в догматичния смисъл на думата, не е anima rationalis* (разумна душа,
лат.), която е философско понятие. Според Юнг анимата е естествен архетип, който
обобщава задоволително всички съдържания на несъзнаваното, на примитивния ум, на
историята на езика и религията: „ ... с архетипа на анимата ние влизаме в царството на
боговете или пo-скоро в царството, което метафизиката е запазила за себе си. Всичко,
което се докосва от анимата, става нуминозно - необичайно, опасно, табу, магично” [7,
с.33-34]
Мистичният опит винаги е резултат от вървене по пътища, които вече са прокарани и
това, което е прочетено, научено, срещнато по тези пътища вече изпреварва, предизвестява
самия опит и трябва внимателно да се проследи връзката. Например, християнските мистици
казват, че имат опит на единение с Бога. Индусите, че в техния опит индивидуалният аз е
идентичен с Брахман или световния аз. Будистите не говорят за Бог или за световен аз,
въобще няма върховно същество при тях. Разликите във вярванията и интерпретирането на
опитите са налични, макар и да са основани на мистичното преживяване. Това, което
представлява интерес от психологична гледна точка обаче, е конкретното взаимоотношение
между опита и неговата интерпретация.
Ето защо в своите работи Юнг настоява за един феноменологичен подход в
психологията: „Макар и днешното съзнание изглежда вече е забравило, че някога е имало
психология, която не е била емпирична, всеобщата принципна позиция все още е подобна на
предишната, която отъждествяваше психологията с теория за психичното. В
академичния свят вече имаше нужда от онази драстична революция в методиката,
тръгваща от Fechner1 и Wundt2, за да се изясни на научните среди, че психологията е
област на практиката, а не философска теория. ... Но все още не може да се твърди, че
феноменологичната гледна точка е проникнала във всички глави. Все още теорията играе
навсякъде важна роля, вместо – както всъщност би трябвало да бъде – да бъде включена
във феноменологията. [7, с.65]
На база на описаните преживявания и идеята на Юнг, че именно най-неочакваните,
най-ужасяващите хаотични неща разкриват по-дълбок смисъл. И колкото повече се
прониква в този смисъл, толкова повече анимата загубва своя импулсивен и принудителен
характер. Когато смисълът и безсмислието вече не са идентични, силата на хаоса
отслабва. Смисълът получава силата на значение, а безсмислието – силата на липса на
значение. [7, с.37-38]
Изследванията на мистичните феномени като опит да се определи сакралното и
неговото място в секуларния свят изживяват ренесанс към XX-ти век с оглед на определени
психологически аспекти, които се опитват да разчетат този опит като отчуждение, като
средство за трансформация, като самолечение на структурите на съвестта в оптиката на
модерната психология. Модерността изважда мистическия опит от религиозната сфера и го
поставя в сферата психопатологичното. С няколко изключения, например работата на Карл
Густав Юнг, Роберто Асаджоли и Ейбрахам Маслоу (теорията за “peak experience”),
западната психиатрия не признава духовността и дори не допуска идеята, че е възможно да
съществува известна разлика между мистицизма и психозата. И наистина, ако по време на
мистичния опит, у мистика имаше стремеж към задоволяване на собствената му невротична
личност, независимо от конструкцията на характера му, то този опит щеше да може да чете
като патология. Патологично е, ако се стремиш към единение със самия себе си. Но това не е
мистичен опит.
Използвайки концептуалната категоризация на феноменологичните характеристика на
мистичните преживявания от Уолтър Стейс като основа, д-р Ралф Худ съставя скала за
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мистицизъм, състояща се от 32-айтема, разделени в четири субскали. Това е метод за
определяне на персонифицираните мистични преживявания на отделния човек. Скалата е
създадена през 70-те години и обогатена през 80-те години на миналия век, като след
нейното създаване се използва и счита за стандартна процедура. Позволява да се разкрие до
колко са реални мистични преживявания на изследваните лица и дава контрол върху
преживяването, за да се открие какъв ефект има то. Попълването на скалата за мистицизъм
има за цел да покаже, че част от хората са имали мистично преживяване под някаква форма.
То може да се изрази чрез вид явление, виждане или просто придобиване на различен поток
на мисли. В това се изразява на настоящата разработка - че този тип преживавяния
действително съществуват и част от хората, който познаваме, са били свидетели на тях –
независимо дали като участници или наблюдатели.
Изследването (специални благодарности на Криста Пенева и Цвета Митева, студенти
втори курс специалност Психология, СУ за събирането и обработката на данните) е
проведено чрез анкета, съдържаща тридесет и два въпроса, взети от „Скалата за мистицизъм“
на Худ. Въпросите представляват кратки описания на различни преживявания и явления, а от
изследваните лица се иска да оценят до каква степен предложените въпроси отговарят на
техния собствен опит и виждане.
Отговарящите сами трябва да оценят степента на истинност на въпросите за себе си,
като отговорите са затворени, с 5 възможности, а именно:
-2 – описанието е определено невярно за моите преживявания;
-1 – описанието е по-скоро невярно за моите преживявания;
? – не мога да преценя;
+1 – описанието е по-скоро вярно за моите преживявания;
+2 – описанието със сигурност е вярно за моите преживявания;
Общо 100 човека са попълнили анкетата, от които 59 са жени и 41 са мъже. 59% от
анкетираните са със средно образование, 35% с висше, 5% със средно специално и 1% с
основно.
Представените в анкетата въпроси са поделени на четири субскали, в зависимост от
фактора, който изследват. За тази цел е използван труда на KatherineMacLean,
MatthewJohnson, RonaldGriffiths, Jeannie-MarieLeotsakos (2012). Въпросите, използвани и в
тяхната статия, са групирани както следва:
Фактор 1: Mистичност:
9. Никога не съм имал/а преживяване, при което съм изпитвал усещане за
святост. 12. Имал/а съм преживяване, в което осъзнавам единството си с всички
неща.
14. Никога не съм имал/а преживяване, в което да усещам божественото.
22. Имал/а съм преживяване, което ме остави с чувство на благоговение.
Фактор 2: Позитивно настроение:
5. Преживявал/а съм дълбока радост. 18. Имал/а съм преживяване, в което чувствах, че
всичко в този момент е въплъщение на перфектността.
Фактор 3: Време и място:
6. Никога не съм имал/а преживяване, в което да се чувствам обгърнат/а като в едно цяло с
всички неща.
15. Никога не съм имал/а преживяване, в което времето и пространството да
не съществуват.
29. Никога не съм имал/а преживяване, в което всички неща са сякаш съзнателни.
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Фактор 4: Неизразимост
2. Никога не съм имал/а преживяване, което да не може да бъде изразено с думи.
23. Имал/а съм преживяване, което ми е невъзможно да обясня.
Забележка: въпросите, които не са използвани и в двете изследвания, не са включени в
анализа.
Според анализа, 57% от анкетираните твърдят, че са преживявали мистично събитие
(по дефиницията, дадена в стакала), а 13% не могат да преценят. Последна стъпка в анализа
е проверката за корелация между четирите фактора.

ФАКТОР 1: Мистичност
ФАКТОР 2: Позитивно
настроени
ФАКТОР 3: Време и място
ФАКТОР 4: Неизразимост

ФАКТОР1:
ФАКТОР 2:
Mистичност Позитивно
настроение
1
0,49
1,00

ФАКТОР 3:
Време и
Място

0,56
0,41

1,00
0,38

0,43
0,27

ФАКТОР4:
Неизразимост

1

Имайки предвид значимата корелация от 0,25, може да се твърди, че всички фактори
имат положителна корелация по между си. Най-слабата корелация е между Фактор 2 и
Фактор 4 (0.27), а най-висока между Фактор 1 и Фактор 3 (0.56).
В тази разработка се опитах чрез представянето на различните възгледи и идеи за
мистичния опит да докажа, че изразяването на мистичния опит е исторически и културно
опосредствано, въпреки че този опит по дефиниция е отвъд всеки исторически и културен
контекст. В мистичния опит не се говори за божественото, а за субективния опит на неговото
преживяване.
За тази опосредственост свидетелствата редица общи метафори и граматически
особености в езика, с който се описват тези „върхови преживявания”. Езикът на
мистическите текстове е близо да този на поезията и се отнася със същата свобода към езика,
за да изрази неизразимото. Но различия въпреки това съществуват, в зависимост от
конкретния религиозен и културен контекст на дадената личност.
Рефлексивното конструиране на идентичност в хоризонтите на собствения жизнен
свят е винаги опосредствено от процесите на „сливане на хоризонти” с чужди жизнени
светове. Постигането на автентично съществуване е невъзможно без интерпретативна
чувствителност към „другостта” на другите форми на живот. Затова и транссубективната
солидарност е осъществима винаги в хоризонта на транскултуралност. [3, с.52] Тази идея
Юнг аргументира чрез колективното безсъзнателно, царството на архетипите.
Като отчита същественото значение на клиничната психология и психологията на
развитието, в традицията на аналитичната психология се прилага възможно най-простото и
достъпно средство за лекуване – разказите. Важно да отчетем, че в историята на
човечеството има не малко примери, че понякога различни културни напластявания
разбъркват „костите на историята”. [5, с.27] Така в течение на времето древните езически
символи се заменят с християнски, духът се превръща в ангел. Това дава основание да се
допусне, че твърдението за опосредсвеността на мистичния опит е доказуемо, което разбира
се открива нови полета за изследване. Както пише Блез Паскал в „Трактат за аритметическия
триъгълник”: Ако не знаем да въртим изказванията във всички посоки и се задоволим само с
първия подход, на който сме се спрели, не ще отидем никога много надалеч; различните
пътища откриват нови следствия и чрез подходящи твърдения свързват изказвания, чийто
понятия първоначално са изглеждали без никакво отношение помежду им” [2, с.7]
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ЕМПАТИЯТА И ТЪРСЕНЕТО НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ КАТО
МОТИВАЦИЯ ЗА ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ
В СИСТЕМАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕНЕРГЕТИКА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОЛИТОВА
докторант ПУ „Паисий Хилендарски“
НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“
THE EMPATHY AND THE SENSATION SEEKING
AS A MOTIVATION FOR A PROSOCIAL BEHAVIOR OF WORKERS
IN THE HYDRO POWER PLANTS
GALINA GEORGIEVA POLITOVA
Ph.D. Student Plovdiv University „Paisii Hilendarski“
NATIONAL ELECTRICAL COMPANY EAD
HYDRO POWER PLANT ENTERPRISE
Резюме: В представеното изследване се проверява хипотезата дали просоциалното поведение зависи от
емпатията и склонността на хората да търсят силни усещания, както и от самооценката им по това, дали
харесват силните усещания. За целта множество от 462 участници попълниха самооценъчните въпросници за
просоциално поведение като зависима променлива, от една страна и емпатия и търсене на силни
усещания като независими променливи, от друга страна. Освен това участниците определиха в каква
степен харесват силните усещания. Тези оценки бяха използвани като трета независима променлива.
Като резултат от стъпков регресионен анализ установихме, че и трите независими променливи оказват
статистически значимо влияние върху самооценката за просоциално поведение като зависима
променлива.
Abstract: This research verifies the hypothesis of whether the prosocial behaviour depends on the empathy, the
tendency of people to seek strong sensations and on their self-evaluation of whether they like the strong
sensations. To this end, 462 participants have filled in self-evaluation questionnaires on the prosocial behaviour
as a dependent variable, on the one hand, and on the empathy and the seeking of strong sensations as
independent variables, on the other. In addition, the participants estimated to what degree they liked the strong
sensations. These evaluations were used as a third independent variable. As a result of stepwise regression
analysis, we have established that all the independent variables have statistically significant effect on the selfevaluation for prosocial behaviour as dependable variable.

ВЪВЕДЕНИЕ
Векове наред проблемът за помагането вълнува изследователи от различни научни
области. Дали даден човек би помогнал обаче изглежда предопределено както от ситуацията,
така и от личностните черти на потенциалния помагащ (Staub, 1978).
Още от времето на Дарвин биолозите се опитват да обяснят поведението на
организмите – от насекомите до човека, охотно жертващи се за благото на групата (Gould,
1976; Kikutani, 2001; Lewin, 1996). И докато еволюционните биолози се борят с парадокса за
подбора на алтруистични черти, нововъзникналата идея за „егоистичния ген“ 1 (Dawkins,
1976, 1982) се оказва далеч по-приемлива от тази за еволюционното съответствие.
Последните изследвания в тази насока клонят към отразяване на математическата природа на
еволюционната биология и обикновено ни се поднасят под формата на теории или
концептуални трудове (Frank, 2003; Harms, 1999; Kerr & Godfrey-Smith, 2002; Smith, 1980;
Toro, Abugov, Charlesworth, & Michod, 1982; Weigel, 1981).
1

Проф. Ричард Докинс в книгата си „Себичният ген“ аргументира самопожертвователното поведение като
метод за оцеляване на гените, т.е. ако един организъм ще спомогне за по-дълго оцеляване на гените на вида му
то той би се жертвал, за да се осигури това.
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Възгледите на психолозите се различават от възгледите на биолозите предимно по
насочеността към отделния индивид и ситуацията, отколкото към механизмите за подбор на
определена черта.
Обикновено обект на проучвания са причините за проявата на помагащи поведения,
вариращи от прекрасно замислените изследвания от позицията на случайния наблюдател на
Darley и Latané (1968) до тези за мотивацията, провокираща подобни поведения (Barbuno,
Brown, Wheeler & Wilhite, 2003; Gerstein, Wilkeson, & Anderson, 2004; Rudolph, Roesch,
Greitemeyer, & Weiner, 2004; Schmidt & Weiner, 1988; Shaw, Batson, & Todd, 1994). Също така
се изследват и ефектите на ситуацията в търсене на контекстуалните фактори, водещи до
повишаване на вероятността отделния индивид да окаже помощ в дадена ситуация (Reynold
& Karraker, 2003). Съществуващите разногласия обаче пораждат въпроса „Възможно ли е да
помагаме, водени единствено от мотиви, насочени към другия, или всички наши действия са
продиктувани от чисто егоистични интереси?“ Впоследствие тези въпроси са отнесени към
дебата „Егоизъм срещу Алтруизъм“ (Batson & Shaw, 1991a, 1991b; Cialdini, 1991; Dovidio,
1991), който насочва и към емпатията – доколко тя би могла да повлияе върху проявите на
помагащото поведение (Batson, Duncan, Ackerman, Buckley, & Birch, 1981; Coke, Batson, &
McDavis, 1978). Две са страните в спора – тези, които поддържат вероятността
алтруистичните действия да се провокират от алтруистични мотиви, и тези, които не
подкрепят подобна вероятност.
Настоящото изследване е провокирано от два основни момента:
• двете катастрофални събития от 1912 г. – наводнението в с. Бисер и пожарът над
Бистрица 2;
• идеи от незавършено изследване на лица, рискували живота си за спасяването на
други хора.
В книгата „Алтруизъм и помагащо поведение“ под редакцията на J. Macaulay и L.
Berkowitz (1970) в отделна глава „Спасителите“ е описано незавършено изследване на лица,
които са спасявали евреи по времето на Холокоста. Изследователите James H. Bryan, Robert
Kurtzman, David Rosenhan и Perry London откриват наличието на личностна черта склонност
към приключения, която е обща за интервюираните от тях спасители 3 и която предпоставя
въвличане в просоциални действия.
Описаното от London изследване завършва преждевременно поради недостиг на
средства, а самите изследователи преценяват единодушно извадката като твърде малка, за да
бъде подлагана на какъвто и да е анализ. Изследването не е публикувано, поради което
липсват и коментари в отговор на констатациите. И все пак идеите от това изследване
оказват до известна степен влияние върху някои от по-късните теории за развитието на
просоциалните поведения (Hay, 1994; Romer, Gruder, & Lizzadro, 1986; Sharabany & Bartal,
1982; Staub, 1993b; Swap, 1991).
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ 4
The Concise Oxford English Dictionary представя просоциалното поведение като
„подпомагащи или подкрепящи отношения при съвместното съществуване в една
общност“ (Soanes & Stevenson, 2004).
По отношение изследванията на просоциалното поведение, за най-съществен се счита
приносът на Ervin Staub – разглежда се двутомният му труд „Позитивно просоциално

2

Първите - които се отзовават, са хората, практикуващи екстремни спортове.
По-нататък в доклада под „спасители“ ще се имат предвид участниците в описаното изследване.
4
Терминът просоциално поведение може да се срещне още и като помагащо поведение или алтруизъм (помощ,
за която не се очаква награда).
3
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поведение и морал“ (1987) като полагащ теоретичната основа на много от изследванията на
емпатия и просоциални поведения през 80-те и 90-те години на ХХ-ти век.
За Staub (1978) просоциално е „всяко поведение, което води до облагодетелстване на
друго лице и което изисква от лицето, оказващо помощ, да разбира нуждите, желанията
или целите на изпаднало в затруднено положение друго лице и да предприема действия за
тяхното изпълнение“. В допълнение, за да бъде действието оценено като просоциално,
крайната му цел трябва да е да се облагодетелства другия, което не означава, че
помагащият не би следвало изобщо да търпи някакви ползи.
Някой би могъл да приведе убедителни доводи, че подобно определение на Staub
допуска помагащото лице да се ангажира и в криминални деяния, докато изпълнява нуждите
на другото лице, изпаднало в затруднено положение. Доколкото е възможно случаят да е
такъв, просоциалните поведения обикновено се разглеждат като насочвани от установените
от закона етични норми и правила на обществото, към което принадлежи даденото лице.
Макар обикновено да оценяваме помагането като нещо добро обаче, помагащото
поведение (поне както се дефинира) само по себе си не определя поведението на човека като
действие, което би могло да бъде прието за социално или за морално приемливо. Например,
съдействането на някого да извърши престъпление е вид помагащо поведение, но не би
следвало да бъде разглеждано като действие, което някой с удоволствие би подкрепил,
понеже то е в разрез със законоустановените социални норми.
Някои изследователи правят опит да обяснят просоциалните поведения от позициите
на еволюционната перспектива или чрез разработен стадиен модел за алтруистични
поведения (Krebs & Van Hesteren, 1992, 1994).
От всички създадени до момента модели на просоциално поведение най-широко
приложими и пестеливо поднесени са моделът на Schwartz (1970) за вземането на решение
и моделът на Staub (1978) за последиците от ситуацията. Тези модели предсказват в
голяма степен каква е вероятността да се окаже помощ в различни ситуации.
Редица изследователи на просоциалното поведение приемат, че емпатийната
насоченост, когнициите и действията могат да се обхванат от едно понятие, свързано с
мотивацията за действие. Подобно виждане е важно за изследователската задача в това
изследване, тъй като мотивацията за спасителите, интервюирани от London (1970), е
заложена в действията, които са предприемали за спасяването на евреи, а не в каквато и да е
ориентация или преживяване на страданията на евреите в случай, че попаднат в
концентрационните лагери.
Разбирането на потенциалния помагащ, че някой друг действително се нуждае от
помощ се сочи като една от най-обичайните предпоставки за прояви на просоциално
поведение.
Повечето теоретици приемат някои от формите на емоционален отговор у помагащия
като необходим компонент на просоциалното поведение, но самата реакция несъмнено би
могла да насочи потенциала на помагащия към извличане на определени ползи (Eisenberg et
al., 1989). Преди да бъде инициирано просоциално действие, е нужно то да е приело
съответната мотивирана насоченост. Подходящ избор за подобна насоченост би бил
емпатията да се обедини със ситуативните фактори. Конструктът емпатия изглежда, от
една страна, като допълващ теориите на Hoffman (2000) и Eisenberg (1991; Eisenberg et al.,
1989a; Eisenberg et al., 1989b), а, от друга страна, като вероятно свързан с емоционалната
насоченост на просоциалното поведение (Davis,1984).
Blum (1992) допуска наличието на континуум от алтруистични поведения – от
отделяне на време за упътване на някого в правилната посока до спасяването на хора от
пламъците на горяща сграда.
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В това изследване просоциалното поведение се разглежда като поведение при което
нуждите на облагодетелстваното лице диктуват действията на помагащия. С уговорката,
че ще използваме взаимнозаменяемо термините алтруистично, помагащо и просоциално
поведение, в настоящия доклад всичко което се отнася до алтруизма ще бъде отнасяно и към
просоциалните поведения.
В повечето дефиниции за алтруизма недвусмислено се споменава за посвещаване или
грижа за другите, като ясно е формулирано уточнението, че алтруизмът 5 е първопричина за
действие или мотиватор за поведение. За основоположник на термина се счита Auguste
Comte (1851), който в трудовете си го определя като „самопожертвувателно желание да се
живее за другите“.
В продължение на доста дълъг период от време господства схващането, че зад алтруизма стои
замаскиран егоизъм и че всяко алтруистично действие, независимо от начина му на изпълнение, при
всички случаи облагодетелства помагащия (Стаматов, 2004). Но ако приемем за даденост, че човек по
природа е егоистично същество, би следвало да приемем още, че той по своята същност е и социално
същество.
Въз основа на резултати от редица проучвания, проведени след 90-те години на миналия век,
все повече изследователи са склонни да приемат, че алтруизъм действително съществува (Piliavin &
Charng, 1990).
През 1991 г. 15 изтъкнати изследователи на просоциалното поведение са поканени от
издателство Psychology Inquiry да дискутират тезата на Batson и Shaw за чист алтруизъм, който е
породен от емпатия. Макар поканените често да са отправяли критични бележки към предлόжения за
обсъждане материал, всички единодушно застават зад тезата, че човек е способен на алтруистични
прояви (Batson & Shaw, 1991b).

Биологичната перспектива ни дава твърде смислени обяснения на мотивите, които
подтикват към просоциално поведение.
Еволюционните биолози упорито продължават да търсят отговор на въпроса „Какво
би мотивирало една личностна черта да се прояви като алтруистична, след като
алтруистичното поведение доказано намалява общите способности на организма?“
Био-алтруистичните поведения срещат подкрепата на „модела за съответствието“ или
„кин-отбора“, развит от Hamilton (1964). Това е наблюдавана тенденция към подбор на онези
поведения, които увеличават вероятността гените, без значение дали са на самия
организъм или на потомците, да се възпроизвеждат чрез естествения подбор.
Една от тезите в теорията на Trivers (1971), че „проявата на алтруизъм между
несвързани от един и същ биологичен вид организми би била благотворна, ако на подобна
алтруистична проява по-късно се отвърне със същото“ продължава да оказва силно
влияние върху обясненията на просоциалните поведения от позициите на биологичната
перспектива (Vine, 1992).
Donald T. Campbell (1965, 1975) привежда доводи в подкрепа на генетичната
заложеност като достатъчна за прояви на алтруизъм при гръбначните видове.
Общо за всички доводи, представени от позициите на биологичната перспектива, е, че
зад проявите на алтруистично поведение стои винаги външен елемент или принуда.
Samuel и Pearl Oliner (1988) изследват причините защо човек се ангажира в
просоциално поведение. Макар и сходни с критериите, описани от Лондон, обаче се оказва,
че те не са достатъчни, за да може всеки един от спасявалите хора да се включи в
изследването. Blum (1992) отправя критика към двамата Oliner, като определя за неточно
допускането им за алтруизма като основен мотиватор за действията на участниците.
Oliner & Oliner (1988), от своя страна, привеждат доводи, че хората, изпълнявали
5

И в ежедневието, и в науката алтруизмът все по-често се използва като синоним на просоциално поведение.
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алтруистични действия, са с всеобхватна представа за хуманност на което Blum (1992)
отново възразява, че „всеобхватната представа“ за хуманност не изглежда да е важна за
някои от проявите на алтруизъм и препоръчва тя да бъде разглеждана като по-скоро
подпомагаща алтруизма.
Отчасти сме съгласни с Blum, като разсъждаваме в следните насоки. Какво от това,
примерно, че християнин е рискувал живота си, за да избави от затворите на Либия
българско семейство, когато отказва да помогне на семейство мюсюлмани? Тази липса на
включване прави ли неговите действия към християните по-малко алтруистични? Ако
някой търси всеобхватната представа за хуманност в дефиницията за алтруизма, тогава
действията на гореспоменатия християнин не би следвало да бъдат разглеждани като
алтруистични.
Обяснения на просоциалните действия от позициите на психологичната
перспектива можем да намерим в двете влиятелни психологични теории – теорията за
психоанализата и теорията за хомеостазата (Staub, 1978).
Както е известно, психоанализата разглежда човешкото поведение като следствие от
импулси. Anna Freud (1936) вписва алтруизма сред зрелите защитни механизми на егото,
определяйки го като „защита, при която за да се справи със застрашаващите нагонови импулси, индивидът

предприема действия, чрез които да удовлетвори нуждите на другите“.

Теорията за хомеостазата е създадена през 19-ти век от Claude Bernard (Carlson, 1998) 6.
Тя обяснява целта на поведението със запазване баланса на флуидната тъкан. Когато в
тялото има недостиг от въглехидрати, например, се активират механизми, които способстват
количеството глюкоза в системата да се увеличава. Оттук и обяснението защо понякога
парче торта ни се струва далеч по-съблазнително от порцията пържени картофи.
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЕМПАТИЯТА
Появата на емпатията като термин в английския език се приписва на Edward B.
Titchener (1909), като превод на немския термин Einfühlung – проникновение, въведен от
Theodor Lipps (1905) в опита му да обясни процеса на интуитивно възприемане на чуждата
гледна точка.
Прояви на емпатия се наблюдават още в ранните етапи на онтогенезата. Новородено
заплаква в отговор на плача на друго новородено, без да е в състояние да отдиференцира
собственото си емоционално състояние от емоционалното състояние на другото бебе.
Въпреки че учените не са на единно мнение по въпроса дали емпатичните реакции са
вродени или те се придобиват в хода на развитието, тяхното ранно проявление не подлежи на
съмнение [1, 4, 5].
Позитивната психология разглежда емпатията като „едно от висшите човешки
качества, наред с такива като оптимизъм, вяра, мъжество и др.“.
В психоаналитичната практика на емпатията се гледа като на способността на лекаря
да осигурява „ефективно взаимодействие с болния“.
Установено е, че емпатичната способност обикновено се развива и нараства с
разширяването и обогатяването на жизнения опит, както и че емпатията по-лесно се
реализира при наличие на сходство в поведенческите и емоционалните реакции на
общуващите хора.
За Daniel Goldman „способността за емпатично преживяване на чувствата и
емоциите на другия, е пряко свързана със способността за преживяване на собствените
чувства … ако човек не е преживявал определени чувства, ще му бъде трудно да разбере
какво чувства другия“.
6

Теорията за хомеостазата е доразвита впоследствие от Cannon (1932).
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Когнитивно ориентираният подход отдава преживяванията на другите предимно на
атрибутивната проекция: хората изпитват емпатия повече към другите в идентична
ситуация, която изпитващият емпатия е преживял, наблюдавал отблизо или си е
представял, че преживява.
„Емпатията - независимо дали ще бъде представена в когнитивни или афективни термини, включва
отклик, който се изразява в различни постъпки“ (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992; ZahnWaxler, Radke-Yarrow, 1982; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, & King, 1979; Стаматов, 2004).
Резултати от изследвания на Eisenberg, Fabes, Murphy, Karbon и Maszk (1994); Eisenberg и Okun (1996)
доказват положителна връзка между емпатията и интензивността на изпитваните положителни чувства. За
изследователи като Kastenbaum, Farber и Sroute (1989); Waters, Wippman и Sroufe (1979) емоционалното
привързване – изпълнен със сигурност, създава условия за развитие на много по-висока социална
компетентност, в която имплицитно присъства емпатията.

Дефинира Charles Tart емпатията като „способност за разпознаване на мислите или
чувствата на другия, плюс способността - поне частично, за преживяване на състоянието
на другия“.
Stotland и колегите му установяват, че когато се мери като индивидуална
характеристика, „изпитването на емпатия води до алтруизъм“.
Harry Willmar обобщава емпатията като „отношение, при което помагащият разбира
състоянието на другия, идентифицира се с него и в същото време поддържа подходяща
емоционална дистанция“.
Роджърс описва емпатията по начина: „Да бъдеш в състояние на емпатия, означава
да възприемаш вътрешния свят на другия … като че ли ставаш този друг, но без загуба на
усещането „като че ли”.
За Rifkin „хората са създадени, за да бъдат емпатийни и да развиват усет към
сплотеност“.
Измерва се емпатията с помощта на различни техники (Davis, 1980, 1994; Eisenberg, Fabes, Bustamante,
& Mathy, 1987; Barrett-Lennard, 1962; Мehrabian & Epstein, 1972; Feshbach & Roe, 1968). За всяка от техниките,
обаче са характерни известни ограничения, създаващи трудности както при съгласуването на емпиричните
изводи (Eizenberg & Miller, 1987; Eisenberg & Lennon, 1983; Underwood & Moore, 1982; Стаматов, 1999), така и
при емпиричното осмисляне на развитието на емпатията (Davis, 1994).
В когнитивното пространство емпатията се определя като способност за приемане гледната точка на
другия (Strayer, 1987; Davis, 1994; Eisenberg, Fabes, Bustamante, Mathy, Miller, & Lindholm, 1988; Eisenberg,
Fabes, Miller, Shell, Shea, & May-Plumlee, 1990; Eisenberg, Fabes, Murphy, Karbon, Maszk, Smith, O'Boyle, & Suh,
1994; Feshbach, 1978). Разглеждат някои изследователи осъзнаването на противоречията между собствената и
чуждата гледна точка като условие за осъзнаване чувствата на другия (Кауе, 1977; Кауе & Fogel, 1980).

Способността за приемане на чуждата перспектива е доказана като водеща по
отношение увеличаване проявите на просоциално поведение, намаляване на агресивните
прояви и формиране на социални взаимоотношения (Davis, 1994; Staub, 1978).
Доказват някои изследователи положителните емоции като пораждащи емпатия (Eisenberg, Fabes,
Murphy, Karbon, Smith, & Maszk, 1996; Eisenberg, Fabes, Nyman, Bernzweig, & Pinuelas, 1994; Eisenberg, Fabes,
Schaller, Carlo, & Miller, 1991).

След обстойно вглеждане в многобройните писáния за емпатия – изложени в общи
линии по-горе, стигнахме до заключение, че всеки изследовател изглежда да има свои
собствени разбирания по отношение на използваните термини. Например, в обясненията към
първата част на труда си за развитието на емпатията Erwin Staub (1987) отначало се спира
на различните определения за емпатия, представени от споменатите в тази част автори, а
след това добавя и своя собствена дефиниция, различна от останалите. Wispé (1986, 1991) и
Eisenberg (1991) определено се насочват върху разликите между емпатия и симпатия, докато
повечето други изследователи или избягват въпроса, като обединяват двата термина с
обосновката за вложеност в двата термина на твърде много сходни значения (Batson,
1991).
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Dan Batson, съвременен изследовател на емпатия и просоциално поведение, определя
емпатията като фокусирана върху другия преживяна емоционална реакция, съответстваща
на възприетото благосъстояние на другия (1991).
Eisenberg и Batson определят емпатията като преживявана реакция, но докато
реакцията за Eisenberg е насочена към емоцията, изпитвана от другия, за Batson
насочеността на преживяваната реакция е към благосъстоянието на другия.
Davis (1983a, 1983b, 1983c, 1994; Davis et al., 1999) предлага дефиниция за емпатията
като реакция - произтичаща от преживяването на другия. Теорията на Davis има
допълнителното предимство да е подкрепена със самооценъчен инструмент за измерване на
емпатия (Davisр 1983с). Един от конструктите, измервани с Междуличностния реактивен
индекс на Davis (1983с) – емпатична загриженост, се позовава на преживяваната от
наблюдаващия специфична емоционална реакция към изпаднал в беда друг. Моделът на
Davis е много сходен с този на Hoffman (1987) с малката разлика, че допуска съчетаването на
егоистични и алтруистични мотиви в последващото поведение.
Sober и Wilson обясняват емпатията като преживяване емоциите на другия, но не
считат за нужно това разбиране да е чак толкова дълбоко или да съвпада с чувствата на
другия.
Ickes (1993) определя способността за прецизно заключаване съдържанието на
мислите и чувствата на другия като емпатична точност Изследвана е емпатичната
точност под различни наименования: разчитане на мислите (Ickes, 1997); социално
възприятие (Bronfenbrenner, Harding, & Gallwey, 1958); емоционална чувствителност
(Campbell, Kagan, & Krathwohl, 1971; Danish & Kagan, 1971); социална проницателност
(Chapin, 1942); вътрешноличностно възприятие (Costanzo & Archer, 1989; Kenney &
Albright, 1987; Laing, Phillipson, & Lee, 1966). Общото между всички тези понятия в социален
контекст е точното разбиране на мислите и чувствата на другия като важно условие, за
изграждане и поддържане на вътрешноличностни отношения. Слабо изследвана е връзката
между емпатичната точност и мотивацията да се помага, макар резултати от епизодични
изследвания да сочат, че за някои от помагащите преди да предприемат изпълнение на
просоциално действие, е нужно да са сигурни, че потенциално облагодетелстваното лице
действително се нуждае от помощ.
Считат някои от изследователите за уместно емпатичната насоченост, когниции и
действия да бъдат обхванати от един термин - свързан с мотивацията за действие. Подобно е
и виждането на London (1970), който счита мотивацията за интервюираните от него
спасители за заложена в действията, които са предприемали за спасяването на евреи, а не в
каквато и да е ориентация или преживяване на страданията на евреите в случай, че
попаднат в концентрационните лагери.
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТЪРСЕНЕ
НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ КАТО ЛИЧНОСТНА ЧЕРТА
Терминът търсачи на силни усещания (от англ. sensation seekers) е въведен през 1960 г.
от д-р Marvin Zuckerman.
Zuckerman определя търсенето на силни усещания като личностна черта, детерминирана

от стремеж към нови и интензивни преживявания и готовност за поемане на физически, социални,
юридически и финансови рискове.

London (1970) допуска наличието именно на тази личностна черта да е инициирало
въвличането на спасителите в рискови поведения. Описанията, дадени от Лондон (1970) по
отношение на горния фактор като препускане с мотоциклети през труднодостъпни терени
или вкарване на захар в газовите резервоари на нацистите изглеждат сходни с понятието
търсене на силни усещания, развито от Zuckerman (1994). Разглежда Zuckerman (1994)
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търсенето на усещания като личностна черта, опредéляна като стремеж към неизпитвани
до момента екстремни преживявания и готовност за поемане на риск, заради самото
усещане.
Според Roberti и Zuckerman (1994), търсещите силни усещания проявяват тенденция
да се ангажират с дейности, предоставящи силна стимулация на техните усещания.
Zuckerman обособява хората, които са склонни да поемат риск в четири категории,
съответстващи на четирите субскали на създадената от него едноименна скала.
В първата категория той поставя хората, които са пристрастени към адреналина. Те
обичат да скачат с бънджи, да вървят по ръба на пропастта, да участват в автомобилни
гонки, да предприемат всякакви физически рискове – включително и икономически.
Във втората група попадат така наречените социални неконформисти. Те не са чак
толкова големи привърженици на физическия риск, но са непрекъснато в движение, търсят
интересни преживявания, наслаждават се на пътувания до непознати и екзотични места, слушат
нестандартна музика, привлечени са от новото и непознатото.
Третата група включва хората, които търсят риска в ситуацията. Те системно
злоупотребяват с алкохол и дрога, водят безразборен полов живот, завързват случайни
контакти с неконвенционални личности.
Поставените в четвъртата група индивиди просто не понасят да им е досадно или,
както твърди самият Цукерман, тях буквално можеш да ги убиеш, ако ги принудиш да
живеят монотонен живот сред безинтересни и предвидими хора.
В общия случай търсачите на силни усещания проявяват нетърпимост към скуката,
нетолерантност към монотонността, към предсказуемостта на случващото се (Zuckerman,
1994).
Zuckerman прави опит да обясни емоционалния компонент в перцепцията на риска
чрез изпитваната от организма периодична нужда от адреналин 7 , синтезиран при силно
вълнение. „Хомо сапиенс не може да съществува без горчиво-сладкия привкус на риска,
чиито главни съставки са страхът и любопитството“ (Zuckerman, 1997).
В лонгитюдни изследвания Zuckerman установява, че търсенето на силни усещания

предсказва вероятността да се предприемат престъпни деяния и да се нарушават социалните норми 8.

Резултати от изследвания със скалата на Zuckerman доказват пола и религията, която хората
изповядват, като значими показатели за проява на личностната характеристика търсене на силни
усещания. Установено е още, че разведените мъже и жени отчитат по-високи резултати по скалата за
търсене на силни усещания, в сравнение с женените и самотните. Изследвания сред близнаци
показват, че търсачите на силни усещания са повлияни от ген, провокиращ високи нива на допамин
и серототин. Високите концентрации от тези вещества, както и допълнителното освобождаване на
cortisol, предопределят склонността към рисково поведение, докато ниските – към избягване на риск.

За хората, привлечени от риска, са установени и по-ниски нива на моноаминен оксидант А,
който регулира нивото на допамин 9 в мозъка.
Търсенето на силни усещания е изследвано допълнително и чрез психофизиологично
оценяване на реакциите на автономната нервна система в отговор на различни стимули.
Изследователите сравняват реакциите на участници във вълнуващи ситуации, в ситуации,
които провокират към просоциални действия и в ситуации с неопределен араузъл (например,
йохимбин).
7

Химичният състав на адреналина наподобява този на наркотик, съдържащ се в дивия кактус, който
индианците в Южна Америка са приемали, за да се зареждат със смелост.
8
Самоотвержените действия на спасителите също биха могли да се разглеждат едновременно както като
просоциални, така и като преследвани от закона.
9
Редица изследователи разглеждат допамина като невротрансмитер на чувството за удоволствие.
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За съжаление не намерихме изследване, в което се открива закономерна зависимост
между търсенето на силни усещания, от една страна, и просоциалното поведение, от друга
страна. По-скоро търсената връзка е с поведения, които в никакъв случай не носят белезите
на просоциалността.
Споменатото по-горе изследване на спасителите обаче ни подсказва за подобна
възможност. Установяването на евентуална връзка между просоциалното поведение и
склонността към приключения, която London описва, би спомогнало по-задълбочено да
разберем мотивите, които провокират към просоциални действия.
Важно за нас е да не забравяме, че лицата, които London (1970) интервюира,
представят една твърде необичайна група от хора. Те не само са въвличали себе си в
просоциални действия, но и са поддържали това поведение за един продължителен период,
като са осъзнавали през цялото време смъртната заплаха за тези си деяния. Поведението на
тези хора символизира крайна степен на алтруизъм и едва ли техните мотиви биха могли да
бъдат уловени с помощта на някакъв общ модел.
Това изследване показва до известна степен обосноваността на издигнатите от London
хипотези за разбирането, че човек е способен на алтруистични действия при крайни
обстоятелства, в които търсенето на силни усещания действа като предиктор за просоциално
поведение.
Задачата на настоящото изследване е да проверим експериментално дали съществува
връзка между емпатията и търсенето на силни усещания от една страна и просоциалното
поведение – от друга.
Хипотезата ни е, че емпатията и търсенето на силни усещания ще имат
статистически значимо влияние върху просоциалното поведение.
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За да проверим формулираната изследователска хипотеза за влияние на факторите
емпатия и търсене на силни усещания върху просоциалното поведение, в настоящото
изследване използвахме квазиекспериментален дизайн. Макар според някои изследователи
да съществуват известни ограничения по отношение на този план, свързани с валидността на
резултатите, квазиексперименталният дизайн притежава решаващото предимство, че се
провежда в естествени условия и не изисква създаването на изкуствени лабораторни условия.
Последните често са проблем при изследването на различни поведения, тъй като в повечето
от случаите лабораторните ситуации изглеждат доста далечен аналог на реалните. За
изследване влиянието на променливите емпатия и търсене на силни усещания върху
просоциалното поведение използвахме множествен регресионен анализ.
МЕТОДИКА
Изследвани лица. Изследването е проведено с участието на 462 лица, работещи в
системата на екологичната енергетиката, на възраст от 19 до 63 години. От тях 342 са мъже и
120 са жени.
Инструменти. Като инструменти в това изследване използвахме:
1. Скала за измерване Нагласи за просоциално поведение на Gary S. Nickell (1998).
Инструментът е представен под формата на 20-айтъмна скала за оценяване нагласите
на участниците, свързани с помагането. На всеки айтъм се отговаря по 5-степенна Ликертова
скала, в диапазона от 1 (напълно несъгласен) до 5 (напълно съгласен). Общият резултат по
скалата представя потребността на участниците от въвличане в просоциални действия.
2. Индекс на междуличностната реактивност (IRI), разработен от Mark Davis
(1983с).
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Скалата е считана за възможно най-доказания – до настоящия момент, инструмент за
оценка на емпатия. IRI е въпросник, който включва 28 айтъма, оценяващи четири
компонента: емпатийна загриженост, личен дистрес, приемане на чужда перспектива и
фантазиране, обхванати в четири субскали от по 7 айтъма всяка. Отделянето на компонента
приемане на чужда перспектива от емпатийната загриженост отново представя Индекса
на междуличностната реактивност (IRI) като изключително атрактивен инструмент.
Отговорите на айтъмите се оценяват по петстепенна Ликертова скала в диапазона от 0 (не ме
описва добре) до 4 (описва ме много добре).
3. Скала за търсене на силни усещания на Zuckerman SSS-V (Sensation Seeking Scale
- Form V, 1994).
Скалата измерва потребността да се търсят силни усещания. Скалата е представена
под формата на forced choice самооценъчен въпросник, включващ 40 двойки биполярни
твърдения, от които участниците трябва да изберат отговор „а“ или „б“ в зависимост от това
кой от двата ги описва по-добре. Айтъмите са разпределени в четири субскали: склонност
към приключения; търсене на преживявания; отхвърляне на забрани; нетърпимост към
скука. Всяка от четирите субскали включва по 10 айтъма, като резултатът от отделните
субскали представя общата потребност от търсене на силни усещания. Скалата на Zuckerman
е и с допълнителното предимство на общоприет и доказан в редица изследвания инструмент
за измерване на търсене на силни усещания.
ПРОЦЕДУРА
На работещите в тридесет водноелектрически централи на територията на Република
България бяха изпратени в запечатани пликове самооценъчните въпросници с инструкции за
попълването им. Всички участници получиха писмено уверение, че попълнената от тях
информация по никакъв начин няма да бъде свързвана с участието им в изследването. След
като бяха попълнени, въпросниците бяха върнати отново в запечатани пликове в
деловодството на Предприятие „Водноелектрически централи“. Данните от въпросниците
бяха въведени в електронни таблици и обработени с помощта на статистическа програма от
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 19.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Като резултат от проведеното изследване получихме отговорите на 462 лица,
работещи в системата на екологичната енергетика на Република България, по посочените погоре три инструмента. За всеки участник изчислихме суровия бал по трите скали – скалата на
Gary S. Nickell за измерване на зависимата променлива просоциално поведение и скалите на
Mark Davis и Marvin Zuckerman за измерване на независимите променливи емпатия и
търсене на силни усещания.
Освен това, като трета независима променлива включихме самооценката на
участниците по айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника.
За да проверим силата на влиянието на трите независими променливи – емпатия,
търсене на силни усещания и айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника върху
зависимата променлива просоциално поведение, използвахме метода на множествената
регресия. Всички обхванати в анализа променливи са количествени и са измерени чрез
съответните инструменти.
Регресионният анализ на зависимостта на променливата просоциално поведение от
трите независими променливи емпатия, търсене на силни усещания и айтъм № 6 от
въпросника, „Харесвам силните усещания“ беше направен по метода на стъпковата регресия.
Формулираната в раздела „Дизайн на изследването“ хипотеза беше декомпозирана в
следните статистически хипотези:
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Н0: Не се наблюдава закономерна зависимост на просоциалното поведение от
емпатията, търсенето на силни усещания и айтъм 6 „Харесвам силните усещания“ от
въпросника. С други думи, коефициентите Beta пред трите независими променливи са
статистически незначими.
Н1: Наблюдава се закономерна зависимост на просоциалното поведение от
емпатията, търсенето на силни усещания и айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от
въпросника, т.е. коефициентите Beta пред трите независими променливи са статистически
значими.
Тези статистически хипотези се проверяват чрез линейния регресионен модел на
зависимостите между посочените по-горе променливи, който има следния вид:
Просоциално поведение = b0 + β1.емпатия + β2.търсене на силни усещания + β3.айтъм
№ 6 „Харесвам силните усещания“ + εi - i = 1, 2, 3 … , N,
където:
N е броят на изследваните лица (обемът на извадката);
β1, β2, β3 са параметрите на модела. Представени са като частни регресионни
коефициенти и служат за измерване на нетната промяна на зависимата променлива при
единичното нарастване на съответната независима променлива.
На този етап направихме проверка на хипотезата за наличие на статистически значима
връзка, адекватно моделирана чрез избрания множествен регресионния модел, между
зависимата променлива просоциално поведение и независимите променливи емпатия,
търсене на силни усещания и айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника.
При вземане на решение за избор на хипотеза, използваме критерия на Fisher (F) и
критерия на Student (t). Определеният риск за грешка е α = 0,05.
Таблица 1
Модел на връзка между зависимата и независимите променливиb
Сума на
Степени на
Средна на
Риск за
Модел
квадратите
свобода
квадратите F критерий грешка
Регресия
3690,673
3
1230,224
21,272
,000a
Отклонение
26487,864
458
157,834
Коригирана сума
30178,537
461
a. Независими променливи:
- Емпатия;
- Търсене на силни усещания;
- Айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника.
b. Зависима променлива: Просоциално поведение.

От Таблица 1 по-горе е видно, че критерият на Fisher F = 21,272, а равнището му на
значимост Sig. = 0.000, т.е. Sig.F < α = 0,05, което означава, че трябва да отхвърлим нулевата
хипотеза за липса на влияние на независимите променливи върху зависимата променлива и
да приемем алтернативната хипотеза.
И така, установихме, че просоциалното поведение е функция на емпатията,
търсенето на силни усещания и айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника,
т.е. просоциалното поведение зависи както от емпатията и търсенето на силни усещания,
така и от отговорите на участниците по айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от
въпросника.
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В Таблица 2 по-долу са дадени изчислените по сумарния модел стойности на R 10 и R
squared 11 . Коефициентът на множествена корелация R характеризира степента на
зависимост между променливите. В случая R = 0,350, което демонстрира много добра
зависимост между просоциалното поведение и трите независими променливи.
Коефициентът на множествена детерминация R2 в случая е = 0,122.
Таблица 2
Модел

R

2

Сумарен модел
Коригиран R2

R
Стандартна грешка на оценката
,350a
,122
,117
7,60485
a. Независими променливи:
- Емпатия;
- Търсене на силни усещания;
- Айтъм № 6 от въпросника „Харесвам силните усещания“
1

В процентна форма коефициентът на детерминация D = R2.100 = 12,2%, което
означава, че 12,2% от вариацията на резултативната променлива може да се обясни със
съвкупното влияние на трите независими променливи.
Стойностите на коефициентите Beta за трите независими променливи са дадени в
Таблица 3 по-долу.
Таблица 3

Коефициентиa Beta
Нестандартизирани
Стандартизирани Критерий на Риск за
коефициенти
коефициенти
Student
грешка
Модел
B Стандартна грешка
Beta 12
t
р
(Константа)
58,148
2,748
21,157
,000
Емпатия
,278
,037
,332
7,497
,000
Търсене на силни усещания
-,078
,064
-,054
-1,225
,000
Айтъм 6
,547
,316
,076
1,729
,000
a. Зависима променлива: Просоциално поведение.

Линейният регресионен модел на зависимостите между посочените по-горе в
таблицата променливи е в следния вид:
Просоциално поведение = 0,278.Емпатия – 0,078.Търсене на силни усещания +
0,547.айтъм 6 „Харесвам силните усещания“ + 58,148.
Както се вижда от таблицата по-долу, Beta пред независимата променлива емпатия е
0,278. Той е статистически значим при много малка вероятност за грешка (t = 7,50; p=0,000).
Това означава, че се отхвърля нулевата хипотеза за липса на влияние на независимата
променлива емпатия върху просоциалното поведение като зависима променлива. Приема се
алтернативната хипотеза, че независимата променлива емпатия влияе върху зависимата
променлива. С други думи, колкото по-емпатийни са анкетираните лица, толкова по-висок е
балът им по скалата за просоциално поведение.
Коефициентът Beta = -0,078 пред независимата променлива търсене на силни
усещания също е статистически значим (t = -1,225; p = 0,000). Следователно трябва да
отхвърлим и нулевата хипотеза за липса на влияние на независимата променлива търсене на
силни усещания върху просоциалното поведение като зависима променлива и да приемем
алтернативната хипотеза, че тази независима променлива също влияе върху просоциалното
10

R - коефициент на множествена корелация. R при идеална положителна корелация е +1, при идеална
отрицателна корелация е -1. Когато между двете променливи не съществува линейна взаимовръзка, то
съответният коефициентът на корелация е 0.
11 2
R - коефициент на множествена детерминация.
12
Beta - стандартизиран коефициент. Служи за сравняване влиянието на две или повече независими променливи.
Най-силно е влиянието на онази променлива, чийто стандартизиран регресионен коефициент Beta е най-голям.
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поведение. Посоката на връзката на търсене на силни усещания е обратна, т.е. с увеличаване
на търсенето на силни усещания, намалява просоциалното поведение. При единица
увеличение на търсенето на силни усещания имаме намаление на просоциалното поведение с
-0,078.
От таблицата по-горе е видно също, че Beta пред независимата променлива айтъм №
6 „Харесвам силните усещания“ е 0,547. Той е статистически значим при много малка
вероятност за грешка (t = 1,73; p=0,000). Това означава, че се отхвърля нулевата хипотеза за
липса на влияние и на независимата променлива айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“
върху просоциалното поведение като зависима променлива. Приема се алтернативната
хипотеза, че независимата променлива айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ влияе
върху зависимата променлива. С други думи, колкото повече анкетираните лица харесват
силните усещания, толкова по-висок е балът им по скалата за просоциално поведение.
Въз основа на сравнението на стойностите на коефициентите Beta можем да кажем, че
влиянието на независимата променлива емпатия (Beta = 0,278) върху просоциалното
поведение е многократно по-голямо в сравнение с влиянието на независимите променливи
айтъм № 6 “Харесвам силните усещания“ (Beta = 0,547) и търсене на силни усещания (Beta
= -0,078).
Освен регресионния анализ, чрез който проверихме хипотезата на зависимост на
просоциалното поведение от емпатията, търсенето на силни усещания и айтъм № 6
“Харесвам силните усещания“ от въпросника, подложихме на статистическа проверка и
хипотезите за влиянието на независимите фактори пол и група.
Проверката на хипотезите за влиянието на независимите фактори пол и група върху
суровия бал по теста за просоциално поведение като зависима променлива, чрез F критерия,
чийто наблюдавани стойности получихме по двуфакторен дисперсионен анализ на
съответните първични данни показа липса на значими главни ефекти както на фактора пол (F
(1, 458) = 0,13; р > 0,05) и фактора група (F (1, 458) = 2,42; р > 0,05), така и на
взаимодействието между двата фактора (F (1, 458) = 0,36; р > 0,05).
Изводи:
Като резултат от направеното изследване установихме, че просоциалното поведение е
функция на променливите Търсене на силни усещания и самооценката на участниците по
айтъм № 6 „Харесвам силните усещания“ от въпросника.
В бъдещи изследвания е добре да се включат групи от участници, които изпълняват
различни видове професии, а именно повече насочени към социални дейности или пък много
различни от социалните дейности. Така ще може да се провери дали типа на дейностите,
които се извършват в различните видове професии, са по-силно или по-слабо свързани с
просоциалното поведение.
Независимо от това, дали е вродено или придобито, неоспорим факт за
изследователите е, че просоциалното поведение се усъвършенства с годините. На фона на
все по-редките прояви на просоциални прояви в ежедневието ни, търсенето на способи за
обучение в просоциално поведение е абсолютно наложително.
Ние няма да разпознаем алтруистите, които се разхождат сред нас, нито по начина им на
обличане, нито по прическите им. Никакви видими признаци не отличават човека, който би се
притекъл на помощ, от този, който ще отмине, правейки се, че нуждата на другия не съществува.
Алтруистът може да е осезаемо различен, но може да е различен и по начин, който другите не
могат да прозрат. Независимо от различията обаче тези хора са загрижени за благото на другите,
радват се на живота и рядко се чувстват отегчени от това, което им се предлага.
Подобни находки са от социално значение, тъй като очертават границите, в които
можем да се научим как да помагаме на другите.
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В доклада са представени резултати от изследване на един от елементите на съдържанието на Аконцепцията на младите хора на възраст 18-20 години – социалната идентичност. Допуска се, че в този
елемент се включват всички роли, които личността изпълнява и всички групи, към които принадлежи.
Изходната теоретична позиция за анализ е определянето на социалната идентичност като феномен, който
възниква на основата на осъзнаване от личността на своята принадлежност към разнообразни социални
групи, в които човекът се включва през своя живот.
За целите на проучването се приема също, че Аз-концепцията не е само констатация, описание на
чертите на своята личност, но и съвкупност от техните оценъчни характеристики и свързаните с тях
преживявания.
The report presents results of a research of one of the components of the Self-concept contents of the young
people age 18-20 – social identity. It is assumed that all roles played by the individual and all groups, where he
belongs, are included in this component. The primary theoretical position for analysis is the defining of the social
identity as a phenomenon, which originates on the grounds of the comprehension by the individual of its social
affiliation to various social groups, in which man participates during his life.
For the purposes of the study, it is assumed also that the Self-concept is not only an ascertainment, a description
of the features of oneself personality, but also an aggregate of their evaluation characteristics and the related
experiences.

Появата на термина „идентичност” в психологията е свързана с името на Ерик
Ериксън [5]. Но идеята за психическо съдържание, подобно на това, което се включва в
идентичността се открива още в трудовете на З. Фройд. Понятието „идентификация” се
появява за първи път в книгата му „Тълкуване на сънищата” и означава „несъзнателен
процес, благодарение на който индивидът мисли, чувства или действа като друг човек” [13,
с.444]. Той счита, че идентификацията е механизъм за усвояване от детето на образци на
поведение на възрастните. В съвременната психология двете понятия „идентичност” и
„идентификация” се интерпретират различно. Идентичността се разбира най-общо като
някакво състояние на самоотъждествяване, а идентификацията – като съвкупност от процеси
и механизми, които водят до това състояние [7].
Корените на думата „идентичност” са два – iten („във висша степен сходен”, „този
същия”, „аналогичен”) и ipse („самият”). Така в самия термин се наслагват два смисъла –
изменчивост във времето и тъждественост на самия себе си (еднаквост във времето) [по 7]. В
идентичността на човека се разкрива многообразието на връзките между постоянното и
променящото се, диалектиката на нейната природа.
Е. Ериксън посочва за родоначалник на понятието „идентичност” У. Джеймс [5]. Но
У. Джеймс не употребява този термин, използва вместо него „характер”, определя го като
силно и всеобхватно чувство за тъждество и цялостност. Като самостоятелно научно понятие
„идентичността” се появява в книгата на Ер. Ериксън „Идентичност. Младост и криза.” [5].
Ядрото на процеса на личностното развитие той открива в „природния стремеж към търсене
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на собствената цялост, ценност и перспектива...” [10, с.17]. Идентичността става
самостоятелна единица за анализ на психичния живот на човека [10, с.9]. Но човешката
същност има нещо повече от идентичност. Във всеки човек има едно „Аз”, един
наблюдателен център на съзнанието и волята [5, с.179], а самата идентичност и нейните
кризи не могат да бъдат единственото обяснение (макар и най-важното) за развитието на
човека. Двете понятия „идентичност” и „идентификация” имат общи лингвистични и
психологически норми, но идентичността не може да се разглежда като „проста сума от поранни идентификации”, нито е допълнителна „група
идентификации” [5, с.208].
Идентичността е завоевание на юношеството. Във фиксиран, закрепен вид тя се наблюдава в
края на пубертета и е продукт (резултат) от всяка отделна идентификация с различни хора в
миналото. „Тя включва всички значими идентификации, но и ги променя, за да сътвори от
тях уникално и достатъчно кохерентно цяло” [5, с.211]. Идентичността е представата за
реализираната йерархия от очаквания, която е изградена в детството по пътя на
идентификация с голям брой хора и в много отношения. На различните етапи от своето
развитие, детето се идентифицира не изобщо с хората, с техните роли и отношения, а само с
тези от тях, които са най-често и непосредствено достъпни за него (майка, баща, братя и
сестри). Тази идея за идентичността, разработена от Ер. Ериксън представя идентичността
като динамично образувание, изпълняващо адаптивни функции и съпътстващо непрекъснато
развитието на личността [7].
По-късно Н. Tajfel и неговите последователи отделят и описват социалните аспекти на
идентичността, различавайки ги от личностните аспекти на идентичността. Разгръща се
широка дискусия за тяхното съотношение и взаимовръзка [18].
Социалната идентичност представлява една от няколкото най-общи теоретично
изведени категории, чрез които може да бъде систематизирано съдържанието на
себепознанието [4]. Другите са: образът на собственото тяло, историята на собствения живот,
психологическият автопортрет и възприеманият потенциал за промяна на собствената
личност.
Един от първите, който насочва вниманието към социалната идентичност е К. Левин.
Той твърди, че за да съхрани усещането си за вътрешно благополучие, човек се нуждае от
ясна групова идентификация и усещане за нея [по 7]. Значителен принос в разработването на
проблемите на социалната идентичност има Ер. Ериксън [5]. Концепцията за
психосоциалната идентичност, която той разработва е близка до съвременната
интерпретация на явлението социална идентичност. Психосоциалната идентичност е продукт
на взаимодействието между обществото и личността. Основите на изследването на
социалната идентичност са заложени в трудовете на Дж. Мийд и Ч. Кули [по 7]. Дж. Мийд
разглежда идентификацията като резултат от социалното взаимодействие, а инструмент за
идентификация е „Другия” [16]. Другият има решаваща роля в процеса на формиране на
идентичността. Присъствието на „Другия” се включва в осъзнаването на себе си, което
никога не е отделено от осъзнаването на „Другия” като партньор. С. Московичи предлага
хипотеза за организация на съзнанието на индивида по подобие на идентификационната
матрица. За основа на тази матрица служат множество принадлежности на индивида –
общочовешка, полова, религиозна, етническа, професионална и чрез матрицата се разпределя
постъпващата информация по категории, с които човек се отъждествява [по 7].
Съвременните изследвания на социалната идентичност се основават на две основни
теории, разработвани в рамките на когнитивистката парадигма - теория за социалната
идентичност на Н. Tajfel и G. Turner и теорията за самокатегоризацията на G. Turner
[18,19,12]. Според Н. Tajfel и G. Turner социалната идентичност е съставена от онези
аспекти на Аз-образа на човека, които са извлечени от социалните категории, към които той
чувства, че принадлежи. Те подчертават, че социалната идентичност е резултат от процеса на
социалната категоризация. Тази теория определя ясно границата между социалната
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идентичност (описание на Аза, произтичащо от осъзнаване на членството в определени
социални групи) и личностната идентичност (част от Аза, описвана в термините на уникални
личностни черти и междуличностни отношения). Н. Tajfel противопоставя актуализацията
на личностната и социалната идентификация като полюси на социално-поведенческия
континиум. Той предполага, че за да постигне положителна самооценка човек може да
използва или междугрупови, или междуличностни форми на взаимодействие, съответно
социална или личностна идентичност (всичко зависи от това, кой начин за постигане на
самооценката е по-бърз). По този начин те (личностната и социалната идентичност) стават
противоположни.
Теорията за самокатегоризацията на G. Turner поставя по-голям акцент върху
когнитивните процеси, включени в процеса на самоопределение и интерпретация [19,18].
Търси се отговор на въпроса защо личността се идентифицира с определена социална
категория в определена ситуация и какви ситуационни фактори обясняват подобни
идентификационни „флуктуации”. Според Дж. Търнър личностната идентичност включва
по-интимните представи на индивида за себе си и за собствените личностни черти, които го
отличават от другите хора и определят неговия индивидуален облик. От тази позиция към
личностната идентичност трябва да се отнесат и категориите, които са свързани с образа на
своето тяло, историята на собствения живот, психологическия автопортрет и възприемания
потенциал за промяна на собствената личност [4]. В работите на G. Turner личностната и
социалната идентичност също се противопоставят като различни нива на когнитивна
категоризация на човека [19]. Аналогична тенденция се наблюдава и в съвременните
когнитивно-ориентирани изследвания на социалната идентичност.
Съществуват и идеи, според които зад всяка социална категория стои определено
съдържание, което се основава на признаци, интепретирани като съдържание на личностната
идентичност [17]. Изследванията в тази посока показват, че личностните характеристики са
съдържание на социалната идентичност на личността. С. Московичи също защитава идеята,
че личностната и социалната идентичност не си противоречат, а са взаимно допълващи се
елементи на идентичността на човека. Все още не е решен и въпроса за първичността на
идентичностите. По правило се признава първичността на социалната идентичност и нейното
определящо влияние върху формирането на личностната идентичност [по 7].
В последните години широко разпространение получава социално-конструктивисткия
подход към изследване на социалната идентичност [14]. Идентичността се разглежда като
продукт на социалните отношения. Създавайки свой собствен образ човек приема набор от
езикови конструкти, които съществуват в неговата култура. Те определят неговите действия
в контекста на социалните отношения с другите хора. Елементите на Аз-образа, включително
и съдържанието на социалните идентификации се променят в резултат на промяна в
социалното взаимодействие. Те (елементите) могат да отговарят или да не отговарят на
разпространените в културата представи, съответно да се разглеждат като адекватни или
отклоняващи се от нормата [7].
Социалната идентичност се определя като „съзнанието на човека за това, че
принадлежи към различни социални групи и изпълнява различни социални роли” [4, с.56].
Тук се включват всички роли, които личността изпълнява и всички групи, към които
принадлежи. Понятието социална идентичност описва как другите хора определят човека въз
основа на социални категории или признаци, напр. възраст, професия, етническа
принадлежност [15]. Социалната идентичност е резултат от процеса на идентификация,
определяне на себе си чрез членство в социалната група. Социалните групи, в които
протичат идентификационните процеси се разглеждат в западната социална психология
преобладаващо като малки социални групи, в които индивидът е включен непосредствено.
Руските изследователи разглеждат социалната идентичност предимно като резултат от
съотнасянето на личността с големи социални групи – етнически, джендърни (полови),
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религиозни, професионални и др. [7]. В заключение можем да кажем, че социалната
идентичност се определя като феномен, който възниква на основата на осъзнаване от
личността на своята принадлежност към разнообразни социални групи, в които човекът се
включва през своя живот. Централни компоненти в структурата на социалната идентичност
на личността представляват джендърната (половата) и етническата идентичност [20].
Именно принадлежността към етническите и джендърните групи изпъква като найочевидното основание за категоризация. Терминът „полов/а” има множество значения и
поради това, когато се говори за различие между женски и мъжки качества се предпочита
думата „джендърна”. За някои изследователи двата термина са синоними [6, с.145].
Л. Бърк определя половата идентичност като образ за себе си, който може да бъде
относително мъжествен или женствен по характеристики и който е достояние на възрастния
човек [3, с.260]. Г. Крайг посочва, че половата идентичност е „отнасяне на себе си към
мъжки или женски пол и способност да се определя пола на другите хора” [6, с.434].
Вероятно половата идентичност представлява най-важната част от Аз-концепцията на
личността и тя не е постоянна, веднъж завинаги „вкоренена особеност на личността” [6,
с.143]. В структурата на джендърната идентичност могат да се отделят три компонента:
когнитивен – осъзнаване на своята принадлежност към определен пол и описание на себе си
чрез категориите мъжественост и женственост, оценъчен (афективен) – оценка на
психологическите черти и особености на ролевото поведение чрез съотнасянето им с
модели/еталони на мъжественост и женственост, поведенчески (конативен) – личната
самопрезентация на индивида като представител на джендърна група [7].
Етническата идентичност е завоевание на юношеството и е психологическа категория,
която се отнася до осъзнаването на своята принадлежност към определена етническа
общтост [7]. Етническите установки стават устойчиви към 16-17 години. Етническата
идентичност се свързва с преживяването на членството в определена етническа група и с
нагласите за принадлежност към групата (общността) [3, с.384]. Въвежда се и понятието
бикултурна идентичност - формира се чрез приемане на ценностите от субкултурата на
подрастващия и ценностите от доминиращата култура.
В социалната идентичност могат да се включат и възрастова, професионална и градска
идентичност, тъй като те също са свързани с най-важните аспекти на социалното битие на
съвременната личност [7].
Възрастовата идентичност е като че ли най-слабо теоретично и емпирически описания
компонент на социалната идентичност. Дълго време „възрастовата група” се изучава
предимно от социологията и демографията, а осмислянето на категорията „възраст” се губи в
нейната многозначност. От една страна се представя възрастта като показател за развитие в
онтогенезата – календарна възраст. От друга страна възрастта има социални измерения
(социална възраст), защото е свързана с ролеви характеристики, които произтичат от
разделението на труда, социалната структура на обществото и различните форми на
социална активност, достъпни за различна календарна възраст. Преобладава мнението, че
възрастта трябва да се разглежда като социално явление и в съответствие с това възрастовата
група придобива собствено социално-психологическо звучене. В съвременната социална
психология възрастовите групи се разглеждат като разновидност на големите социални
групи [7]. В съответствие с това възрастовата идентичност се определя като преживяване на
собствената принадлежност към определена група на определена календарна възраст. Тя е
процес и резултат от отъждествяването на индивида с определена възрастова група и
приемане на нейните нормите на поведение като регулатори на собственото поведение.
Възрастовата идентичност се формира в процеса на интерпретация от човека на своята
календарна възраст чрез възрастови социални конструкти. В тяхното съдържание се
включват възрастови стереотипи, които определят характера на взаимодействието с
представители от своите и другите възрастови групи. За разлика от джендърната и
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етническата идентичност, възрастовата идентичност се променя драстично в процеса на
онтогенезата при преминаване от един период на развитие в друг. Сменят се драстично
социалните възрастови групи, с които се идентифицира индивидът – „подрастващи”,
„зрели”, „стари” [7].
Професионалната идентичност или установяване на своята идентичност в
професионалната дейност е най-важната задача на юношеството и ранната зрялост [5].
Професионалното самоопределение не е достояние само на младежката възраст и изборът на
професия не е едномоментен акт. Под влияние на различни фактори човек може да промени
първоначалния професионален избор и да усвои и реализира нова професия. Като следствие
от тази промяна се променя и професионалната идентичност. Професионалната идентичност
е процес на самоотъждествяване с други представители от общата професионална среда,
установяване на емоционална връзка с професионалната общност. Тя зависи и от ценността
на институцията „професия” в обществото и в индивидуалното съзнание [7].
В съвременния свят текат усилени процеси на урбанизация, расте количеството на
градовете и интензивно се развиват и укрепват вече съществуващите. Продължава
движението на хората към градските центрове, като се наблюдава и движение от по-малки
градове към по-големи градове, предоставящи по-големи възможности за реализация и
развитие. Градският начин на живот, градският стил на живот определят градската
идентичност – тя е резултат от идентификацията с групата хора, които живеят в един или
друг град и противопоставянето на групите, които живеят в другите градове.
ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Съдържанието на социалната идентичност е изследвано чрез тест „Кой съм аз?” [8].
Това е най-широко използваният метод за изследване на Аз-концепцията чрез свободни
отговори. При самоописанието чрез думи се изразяват основни характеристики на
самовъзприятието – ролеви, статусни, психологически характеристики на индивида,
описание на имущество, жизнени цели и др. Едни от тях са по-значими, други са по-малко
значими за конкретната личност. Значимостта на елементите на самоописанието и тяхната
йерархия могат да се променят под влияние на различни фактори – контекст, жизнен опит,
момент. Такъв вид самоописание е начин да се охарактеризира неповторимостта на всяка
личност [2]. Идентификациите на Аза чрез думи дават информация за многобройните роли,
дейности, предмети и хора, с които личността се е „сраснала”, за съдържанията, чрез които
субектът преживява себе си [8].
ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването е проведено през 2013 и 2014 година с младежи на възраст 18-20 години.
Изследваните лица дават 20 описания на себе си /20 различни отговора на въпроса „Кой съм
Аз?”/ за определено време /20 минути/. Предполага се, че това са най-съществените елементи
на тяхната представа за себе си, като се „изваждат” онези елементи на Аз-концепцията, които
са ясни на съзнанието [4]. Получените отговори се обработват чрез контентанализ.
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването е проведено с 51 младежи, 22- ма от тях са ученици (18-19-годишни) от
дванадесети клас на професионални гимназии от гр. Бургас, и 29 са студенти (18-20годишни) в първи курс, бакалавърски програми в Бургаски свободен университет. В групата
на студентите са включени 21 жени и 8 мъже, а в групата на учениците – 17 момичета и 5
момчета.
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РЕЗУЛТАТИ
Получена е съвкупност от 911 отговори на въпроса „Кой съм Аз?”. Всички отговори са
подложени на контентанализ и са установени категориите с повече от един отговор. Наймалкият брой думи, които влизат в една категория са 3. Тази редукция се налага поради това,
че категориите с по-висока честота на отговорите са по-информативни, а също и поради това,
че съществуват думи, които са своеобразни и не влизащи в категории [8]. Категориите, които
подлежат на последващ контентанализ обобщават 452 думи от самоопределенията на
младите хора (50% от всички самоопределения). Когато се извършва смисловия анализ на
категориите се приема, че количеството на даден отговор /брой отговори, попадащи в
категорията/ е показател за неговата типичност.
В таблица №1 са представени обобщените категории, чрез които се описват младите
хора на 18-20 години, техният вид – субективни, обективни, ролеви, и честотата, с която се
среща всяка категория, изразена в проценти. За 23 от категориите е посочен и среден ранг
/числата са закръглени/. Усредненият ранг посочва на кое място в отговорите на
изследваните лица се намира категорията. Сравнението между честотата на поява на
самоопределенията и тяхното място в теста показва, че най-често срещаните отговори не са
на предни позиции.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Обобщени самоопределения (категории)

категория
човек
харесвам/обичам
умен/интелигентен
Аз съм Аз (себе си)
добър
хубав/красив
жена/мъж
усмихнат
емоционален
студент/студентка
чувствителен
личност
инат
коса (цвят)
искам
амбициозен
общителен
наивен
директен/откровен
мразя
момиче/момче
ученик/ученичка
мързелив
очи (цвят)
зодия
дъщеря/син
имам
различен
импулсивен
щастлив
лигав
страхлив

брой/честота
72
60
21
17
16
15
11
11
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3

%
8
6,6
2,3
1,8
1,7
1,6
1,2
1,2
1,09
0,9
0,9
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,77
0,77
0,77
0,66
0,66
0,66
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

вид
о
с
с
с
с
с
о
с
с
р
с
р
с
о
о
с
с
с
с
с
о
р
с
о
о
р
о
с
с
с
с
с

Таблица №1

ранг
13
10
10
12
8
10
3
6
7
5
9
4
7
10
10
8
7
8
15
12
4
10
13
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

борбен
оптимист
любознателен
не мога
Аз съм...
състрадателен
дете
съвестен
старателен
затворен
работлив
влюбен
ревнив
наблюдателен
обичан
обичлив
забавен
весел
секси
притеснителен
тъжен
мога
Бургас

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

с
с
с
о
о
с
о
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
о
о

Обобщените категории могат да бъдат разделени в две полярни групи – обективни и
субективни самоописания, и една междинна група – ролеви самоописания [8]. Обективните
самоописания включват характеристики, чрез които субектът отнася себе си към групи
свойства или предмети, които са от обективно естество /пак там/. Терминът „обективни” в
случая означава, че изследваното лице е уверено, че съответните свойства му принадлежат
по един независим от него начин и то само ги констатира. Субективните самоопределения са
свързани с групи, класове, черти, състояния и дейности. Ролевите самоописания се отнасят
до приемането и изпълнението на определени очаквания и дейности. 38 от категориите могат
да се отнесат към групата на субективните – това са 69% от разглежданите категории, 13 са
обективни – 24% и 4 са ролеви – 7%. Това означава, че младите хора в изследваната възраст
се идентифицират преди всичко със състояния и с качества /свойства на личността/, с черти,
отколкото с приемането и изпълнението на дейности. Те се анализират по-внимателно и се
дефинират по различен начин [11, с.135]. Те по-дълбоко осъзнават отделеността си от
другите и своята уникалност. Потвърждава се тезата, че преминаването през пубертета
променя съдържанието на Аз-концепцията и се наблюдава „изместване към по-абстрактни
портрети” [11, с.135]. В самоописанията се включват личностни черти, емоции и лични
убеждения. В самоописанията се откриват и шест от осемте аспекта на Аз-концепцията,
отделени от С. Хартър [пак там]: академична компетентност; външен вид; социално
приемане; близки приятелства; романтично привличане; поведение. Отсъства
професионалната компетентност, макар че се срещат единични самоопределения като
„бъдещ журналист“.
Ранжирането на категориите потвърждава и факта, че представата за себе си е
йерархична субективна структура. За 18-20-годишните младежи водещо място в тази
структура заемат самоопределенията „човек, Аз, обичам, интелигентност, доброта, красота”.
Младежите на 18-20 години възприемат /”виждат”/ себе си като човешко същество, което
принадлежи към определен пол, заема определена социална позиция – студент/ученик, има
представа за собствената си личност като носител на определени ценности, като
индивидуалност, която е различна от другите. Те са чувствителни към света, който ги
заобикаля, натрупали са знания, които им дават увереност и сигурност в настоящето.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

231

Поради това, че основната дейност в тази възраст продължава да е ученето, а и
изследваните лица са ученици и студенти (редовна форма на обучение), те се определят чрез
най-важната за тях социална роля – ученик/студент. Ясно различима е половата
идентификация и самоопределението като мъж/жена/момиче/момче, но все още се запазва и
връзката с осъзнатата позиция на дете. Дори и при 18-20-годишните (в групата на
студентите) се среща самоопределението „дете”.
В контентанализа на резултатите са заложени параметри, които отразяват едни или
други социални признаци, приписвани на себе си от изследваното лице. Те отразяват
идентификационните характеристики, които се отнасят към личностната и към социалната
идентичност на изследваните лица от двете групи. Личностно-идентификационните
параметри, които се открояват в проведеното изследване са: личност, качества на личността,
самооценка; човек; външни качества; семейни роли. Социално-идентификационните
параметри, за които са получени данни са: ученик/ученичка; студент/студентка;
момче/момиче; мъж/жена; дете [7]. Резултатите са представени в таблица №2. Честотата на
поява е определена спрямо количество категории, които подлежат на контент анализ.
Структура на социалната идентичност на младежи на 18-20 години

Параметри на самоописанието

1.Личностно-идентификационни
параметри:
1.1. личност;
1.2.качества на личността, самооценка;
1.3. човек;
1.4. външни качества;
1.5. семейни роли.
2.Социално-идентификационни
параметри:
2.1. студет/студентка
2.2. ученик/ученичка;
2.3. момче/момиче;
2.4. мъж/жена;
2.5. дете.
2.6. Бургас

Честота на поява в проценти

Таблица №2

Ученици

Студенти

21

1,8
27

Средно за
извадката
1,8
24

5,3
5,3
-

10,6
1,1
1,8

8
3,2
1,8

1,5
1,5
0,01

2
2,4
0,01
-

2
1,5
1,5
2,4
0,01
0,01

Социално-идентификационните параметри в структурата на самоописанията на
младежите на 18-20 години представляват средно 7,42 % от всички самоописания, които
подлежат на контентанализ. Налага се изводът, че идентификационните характеристики,
които са свързани с личностната идентичност са по-значимите компоненти на
самосъзнанието (Аз-концепцията) в тази възраст. С най-голяма тежест сред социалноидентификационните параметри е джендерната идентификация момче/момиче, мъж/жена,
която съответства на пола на изследваните лица. На второ място е отъждествяването на себе
си с ролята на ученик/ученичка, студент/студентка.
С известна условност (малък обем на извадката) може да се приеме, че присъства
възрастова идентичност, интерпретирана като социална възраст, а също и градска
идентичност.
Честотата на идентификация с други социални роли (етнически, религиозни) не
надхвърля 1,94 % (в самоописанията се срещат категориите гражданин, българка, България,
християнин). Това показва, че тези компоненти имат ниска значимост в структурата на
социалната идентичност в изследваната група от тази възраст.
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Отсъстват социално-идентификационни параметри на бъдещите професионални роли,
на собственото настоящо и бъдещо социално-икономическо положение (самоопределението
„бъдещ журналист” се среща само веднъж). Може да се твърди, че в структурата на
социалната идентичност в тази възраст най-голямо значение имат компонентите, които
отразяват идентификацията със социалната група на учениците/студентите, а също
джендерните аспекти на социалната идентичност.
В изследваната група се откроява по-голямата значимост в структурата на
самосъзнанието на идентификационните характеристики, които се отнасят до личностната
идентичност (38,8%). От тях най-значими са характеристиките, които са свързани с
качествата на личността.
ИЗВОДИ
Контентанализът на самоописанията в проведеното изследване ни дава възможност да
очертаем кои особености на осъзнаваната личност са с най-голяма честота на поява и поради
това с най-висока степен на значимост в „обобщения автопортрет” на младежи на 18-20
години.
Отделят се и се наблюдават няколко актуални компоненти на социалната идентичност
– ученическа/студентска, джендерна,възрастова (възрастност) и градска. Тяхната честота на
поява е различна в двете възрастови групи. При учениците смесената джендерно-възрастова
идентификация е по-силно изразена.
Не са отчетени професионална, етническа и религиозна идентичност.
Водеща позиция в себепредставата има джендерната идентичност.
В съдържанието на Аз-концепцията на 18-20-годишните младежи са включени 69%
самоописания, които имат субективен характер.
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ВЪЗРАСТ И ЛИЧНОСТНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ,
СВЪРЗАНИ С ПОВЕДЕНИЕТО В КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ
Проф. д-р Елиана Станкова Пенчева –
Институт за изследване на населението и човека, БАН
AGE AND PERSONALITY PREFERENCES CONNECTED
TO CONFLICT BEHAVIOR
Prof. Eliana Stankova Pencheva, Ph.D., Institute for Population
and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences
Резюме. Целта на доклада и да се потърси влиянието на възрастта върху някои личностни характеристики,
които предпоставят обичайните реакции при конфликт. Изследвани са 693 души на възраст от 15 до 55 г.
(358 мъже и 335 жени), разпределени в 5 възрастови категории. Приложен е индикаторът на Майерс-Бригс
за психологичен тип (МВТІ). Идентифицират се нелинейни възрастови патерни на психичните нагласи и
функции, които съдържат компоненти, свързани с поведението в подобни ситуации. С напредване на
възрастта се наблюдава възходящо развитие на личностните предпочитания, които предполагат:
рефлексивен и автономен подход (F = 4.4; P = .002); низходящо развитите на афинитета към търсенето на
теоретични модели и иновативни стратегии (F = 20.7; P = .000); на интереса към хуманитарните аспекти на
ситуацията (F = 15.5; P = .000) и към гъвкави и спонтанни решения(F = 26.5; P = .000). По-детайлизирана
картина
на индивидуалните предразположения и ефектите на възрастта върху тях представя
траекторията на развитие на 4-те диади личностни дименсии, наречени «двойки на конфликта».Данните
показват, че всеки възрастов период се характеризира с определена типологична специфика. Констатира се
също така и известна джендър диференциация на потенциалните реакции към конфликт. Върху базата на
получените резултати се предлагат насоки за оптимизиране на психичното функциониране при
възникването на предизвикателства от този род в перспективата на развитието през жизнения цикъл.
Abstract. The aim of the report is to look for the age influence on some personality characteristics, which
premise usual responses to conflict. 693 people aged 15 to 55 (358 males and 335 females), distributed into 5 age
categories, were surveyed by the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
Nonlinear age patterns of the
psychological attitudes and functions, that contain components connected to this behavior, were identified. An
ascending development of personality preferences, which presume a reflexive and autonomous approach (F =
4.4; P = .002); descending developments of the following variables: the affinity toward looking for theoretical
models and innovative strategies (F = 20.7; P = .000); the interest in the humanitarian aspects of the situation (F
= 15.5; P = .000) and the interest in the flexible and spontaneous decisions (F = 26.5; P = .000) were observed
with age. A more detailed picture of the individual predispositions and the age effect on them is presented
through the developmental trajectory of the four “conflict pairs”. The data show that each age period is
characterized by a certain typological specificity. Some gender differentiation of the potential reactions to
conflict was also found. On the basis of the results obtained directions for optimization of the psychological
functioning when challenges of this kind arise were suggested in the lifespan development perspective.

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременната психологическа наука обръща сериозно внимание на конфликта,
концептуализиран като интерактивен процес, който се проявява като несъвместимост,
несъгласие или различие между социалните обекти[11]; като недоразумение в резултат на
различни мисли, ценности и чувства между двама души или организации [3];
като
несъвместимост на интереси, често в резултат от разминаване в целите, мотивациите или
действията на две страни [8]. В специализираната литература се води постоянен дебат дали
индивидът е предразположен към определени стратегии за справяне с конфликта или
използва различни стратегии в зависимост от ситуацията. Независимо от отговора на
въпроса в каква степен могат да бъдат определящи, личностните фактори се извеждат като
една от многото детерминанти на стила на управление на конфликти [1,3,5,7,8]. Подчертава
се, че личността влияе върху избора на стратегия при конфликт чрез различни
мотивационни, когнитивни и ефективни процеси [2]. Изтъква се, че личностните фактори са
значими предиктори на поведенческата реакция в такива ситуации и могат да се използват
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успешно при медиация и преговори [17]. Най-често за измерване на индивидуалния стил на
поведение в конфликтни ситуации се използва въпросникът на Томас-Килман (The ThomasKilmann mode instrument -TKI) [14]. Той класифицира изследваните лица, както е известно,
според пет стила: конкурентен (съперничещ), сътрудничещ (колаборативен), компромисен,
приспособяващ се и избягващ.
Различните автори използват различни категоризации и инструменти за изследването
на личностните особености, което затруднява сравняването на получените резултати. Найблизки, според дългогодишните изследвания, са моделите на психологичния тип (Юнг,
Майерс и Бригс) и на Големите пет. Прегледът на литературата откроява множество данни
за припокриването, сходството между двата въпросника, които операционализират тези два
модела – съответно Майерс-Бригс индикатора за психологичен тип (Myers-Briggs Type
Indicator - MBTI) и петфакторния личностен въпросник (NEO- Personality Inventory - NEOPI) [5,11]. Установява се наличието на положителни корелации между:
• полюса Екстраверсия (Е) на скалата Екстраверсия-Интроверсия на МВТІ и скалата
Екстраверсия на (NEO-PI);
• полюса Интуиция (N) на скалата Усещане-Интуиция на МВТІ и скалата
Отвореност към опита на (NEO-PI);
• полюса Чувстване (F) на скалата Мислене-Чувстване на МВТІ и скалата
Доброжелателност на (NEO-PI);
• полюса Разсъждение (J) на скалата Разсъждение-Възприемане на МВТІ и скалата
Съзнателност на (NEO-PI)
Според изследванията по модела на Големите пет Отвореността към опита,
Доброжелателността и Екстраверсията са значимо позитивно свързани с личностната
реакция на конфликта [2]. Публикуваните научни резултатите са разнообразни, но Парк и
Антониони [12] обобщават най-често срещаните тенденции:
• Доброжелателността е позитивно свързана с избягване, приспособяване и
сътрудничество и негативно свързана с конкуренция.
• Екстраверсията е позитивно свързана с конкуренция и колаборация и негативно – с
избягване и приспособяване.
• Съзнателността корелира положително със сътрудничество и конкуренция и
отрицателно – с приспособяване и избягване.
• Отвореността към опита – позитивно с колаборация и приспособяване и негативно
– с избягване и конкуренция.
Оказва се, че резултатите, получени при изследване с въпросника на Майерс-Бригс
(МВТІ) и с въпросника на Томас-Килман (TKI), са много сходни [10,11,15,16]. Според тях
Екстраверсията (E) предполага предпочитание към интерактивни стилове и склонност към
конкуренция, Мисленето (Т) - към асертивно и конкурентно поведение, а Чувстването (F) –
към кооперативни и приспособяващи се стилове за справяне с конфликти. Лицата със
склонност към Интроверсия (I) избират най-често избягващ стил [16]. Констатира се също
така, че лицата, които предпочитат Разсъждение (J), избират най-често конкурентен стил на
поведение [11]. В литературата не се срещат данни, които обвързват категорично
Интуицията (N) с конкретен стил на поведение при конфликт. По-новите публикации,
отразяващи съвместното прилагане на тези два въпросника, подчертават, че всеки човек е
способен да използва и петте стила при конфликт, макар че има готовност да разчита на един
или повече от тях, които отразяват неговата естествена реакция в подобна ситуация [15].
Авторите са избрали друг подход – да опишат детайлно как всяко предпочитание по МВТІ
може да се прояви в рамките на всяка една от петте стратегии.
Получените резултати за релацията личностни фактори – стил на поведение при
конфликт кореспондират със същността на разглежданите променливи. Интровертните
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типове се характеризират с рефлексивен стил и потребност от запазване на фокуса при
обсъждането на противоречията, а екстравретните са насочени към външния свят и
взаимодействията. При конфликт сетивните предпочитат да се съсредоточат върху реалните
факти и подробности и да се доверят на практики, които са доказани от техния минал опит,
докато Интуитивните са склонни да търсят по-цялостна картина на събитието, теоретични
обяснения и убедителни решения. Освен това Интуицията (N), както и близката до нея
дименсия от модела на Големите пет Отвореност към опита, се обвързва с богато
въображение, оригиналност и креативност [11]. Както е известно, потенциалът на функцията
Мислене(T) е насочен към логика и аргументи, към търсене на „обективна” перспектива
при взимането на решение, докато потенциалът на функцията Чувстване (F) е насочен към
съобразяване с човешкия фактор и търсене на хармония във взаимоотношенията.
Характеристиката на аналогичната дименсия от Големите пет - Доброжелателност е доста
сходна по своята природа. Нагласата Възприемане (P) съдържа тенденция към независимост
и гъвкавост при справянето с предизвикателства, а нагласата Разсъждение (J) съдържа
тенденция към търсене на ред, структура и завършеност, подобно на близката до нея
дименсия от Големите пет - Съзнателност.
По-различен поглед върху идентификацията на естествените предпоставки за реакция
на личността при конфликт в парадигмата на психологичния тип предлагат Килън и Мърфи
[10]. Те интерпретират последните две предпочитания в четирибуквения код на личностния
тип T или F и J или P като предиктори на начина, по който хората преживяват и реагират на
конфликта.
Това са съответно третата и четвъртата дименсия, които отразяват
предпочитания начин за вземане на решение и предпочитания начин за справяне с външния
свят. Авторите обозначават тези диади като двойки на конфликта (conflict pairs). Двойката
T-F има отношение към фокуса и преживяването на конфликта, а двойката J-P – към
процеса и реакцията. Динамиката на двойките на конфликта се изразява в следното:
• типовете TJ екстравертират своята Мисловна функция;
• типовете TP интровертират своята Мисловна функция;
• типовете FJ екстравертират своята Чувстваща функция;
• типовете FP интровертират своята Чувстваща функция.
Всяка от тези диади осигурява информация за това: 1. Каква може да е вероятната
причина за конфликта. 2.Какъв е желаният резултат.3. Каква е склонността на човека да се
справи с емоциите. 4. Какво впечатление създава у другите (табл. 1).
Двойки
Характеристики
Вероятна
причина за
конфликта
Желан резултат
Справяне с
емоциите
Впечатление на
другите

Таблица 1. Характеристики на двойките на конфликта

МисленеРазсъждение
(TJ)
Предизвикателства,
свързани с авторитета

МисленеВъзприемане
(TP)
Предизвикателства,
свързани с доверието

Приключване или
разрешаване
Отричане на тяхното
съществуване
Неангажиран или
агресивен противник

Дефиниране или
задвижване на процеса
Изключване на
емоциите
Катализатор или
допринасящ за
конфликта

ЧувстванеРазсъждение
(FJ)
Предизвикателства,
свързани с
убежденията
Непокътнати
отношения
Включване на
емоциите
Търсещ комуникация и
хармония

ЧувстванеВъзприемане
(FP)
Предизвикателства,
свързани с ценностите

Уважително
изслушване
Приемане на емоциите
Съобразяващ се с
ценностите и
интересите на другите

По-оскъдна е литературата, свързана с възрастовата траектория на реакциите при
междуличностен сблъсък. Известно е, че хората на различни възрасти не реагират еднакво на
конфликтни ситуации. По-възрастните често споделят, че използват по-пасивни
емоционално регулативни стратегии, такива като игнориране или избягване на ситуацията;
младите и представителите на средната зрелост са по-склонни да одобряват активни
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стратегии, такива като директна конфронтация. Активните стратегии често се свързват с
позитивни емоции и личностни конструкти, съдържащи емоции от този спектър (такива като
оптимизъм и екстраверсия), докато поведенческото отдръпване (дезангажиране) често се
свързва с негативни емоции (такива като но-нисък контрол и по-висока тревожност). Чарлз и
др. [4] изследват 1034 лица на възраст 25 – 74 г. и установяват, че възрастните участници
използват пасивни стратегии по-често от младите. При интерпретацията на тези данни
авторите цитират публикации, според които по-възрастните споделят, че при негативен
междуличностен обмен се ръководят повече от намерението да запазят хармонията и да
избегнат напрежението, отколкото от други цели, като напр., да накарат другия да се
промени. Изследователите предлагат различни обяснения на това защо по-възрастните се
ангажират с по-малко активни стратегии при социален конфликт. Според теорията за
социоемоционалната селективност възрастта се асоциира с разбирането, че оставащото
време е все по-кратко и когато се срещнат с този намаляващ времеви хоризонт, повъзрастните променят своите приоритети, за да оптимизират позитивните преживявания.
Това е едно от обясненията защо използват по-малко конфронтационни подходи и одобряват
пасивните стратегии и избягването на спора като най-добър начин за справяне със
ситуацията. Обратно, младите и лицата на средна възраст се фокусират върху решаване на
проблемите и отстояват своето мнение.
В специализираната литература не се откриват данни за полови различия в
отношението към конфликта. Можем да очакваме само традиционните различия, които
отличават двата пола и се изразяват в доминиране на функцията Мислене(T) при мъжете и
съответно – на функцията Чувстване (F) при жените според теорията на психологичния тип
[11, 13].
Заслужава внимание въпросът дали личностните предпоставки, обуславящи
евентуалната реакция при конфликт, са различни при различните възрастови групи, т.е. дали
съществува определен патерн на развитие в това отношение. Интересът към този въпрос
определи целта на предлаганото изследване – да се потърси влиянието на възрастта върху
някои личностни характеристики, които предпоставят определен подход към конфликта.
ХИПОТЕЗИ
• С възрастта се повишава относителният дял на двете нагласи Интроверсия (І) и
Възприемане (Р), както и на функцията Чувстване (F), а намалява относителният
дял на функцията Интуиция (N) – динамика, която съответства на тенденцията към
по-пасивни стратегии [4,11,12,16].
• Всеки възрастов период се отличава с характерен профил на предиспозициите към
определена реакция при конфликт [4].
• Факторът “пол” оказва влияние само върху параметрите, свързани с вземането на
решение, като мъжете се различават с по-изразена склонност към Мислене (Т), а
жените – към Чувстване (F) [11,13].

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

238
МЕТОД

Участници в изследването
Бяха изследвани 693 души на възраст от 15 до 55 г., от тях 358 мъже и 335 жени,
разпределени в 5 възрастови категории (табл. 2).
Таблица 2. Брой на участниците в изследването в зависимост от пола и възрастта
Пол
Възраст
15 – 17 г. ( І гр.)
18 – 25 г. (ІІ гр.)
26 – 35 г. (ІІІ гр.)
36 – 45 г. (ІV гр.)
46 – 55 г. (V гр.)
Общо

Мъже
N
85
47
82
95
49
358

Жени
N
70
108
41
47
69
335

Общо
N
155
155
123
142
118
693

Инструментариум:
Въпросникът на Майерс и Бригс за идентификация на психологичния тип (MBTI),
форма “G”, адаптиран за български условия от Е.Пенчева [13].
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Бяха проследени траекториите на развитие на нагласите Екстраверсия-Интроверсия и
Разсъждение-Възприятие (фиг. 1), както и на функциите Усещане-Интуиция и МисленеЧувстване (фиг. 2). За целта беше приложен еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
Както личи от фиг.1, възрастта оказва съществено влияние върху нагласите Интроверсия (F
= 4.4; P = .002) и Възприемане (F = 26.5; P = .000). Кривата на първата нагласа се движи
възходящо в периода 15 - 55 г. Прави впечатление стръмното й покачване между 1-ва и 2-ра
група, както и лекият спад във възрастта 36 – 45 г., който не достига статистически значима
достоверност. Не се наблюдава съществено различие между 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та група по
тази променлива, което означава, че целият интервал 18 – 55 г. може да се приеме като
период на стабилизация на афинитета към рефлексивен стил, в съчетание със стремеж да се
поддържа фокуса при обсъждането на конфликта.
Кривата на нагласата Възприемане се движи низходящо с напредването на възрастта
(F = 26.5; P = .000). След острия спад от първа към втора група, следва стабилизация, която
засяга интервала 26 – 55 г., тъй като

Фигура 1. Възрастова динамика на нагласите Интроверсия и Възприемане

●- Интроверсия; ♦- Възприемане
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тенденцията към повишение във възрастта 36 – 45 не е статистически значима. Този
възрастов патерн на нагласата Възприемане подсказва, че при групите с по-възрастни
участници склонността към независими и гъвкави стратегии отслабва за сметка на стремежа
към бързи организирани и структурирани действия за приключване на конфликта, което
понякога може да изключи провеждането на преговори.
На фиг. 2 е изобразено понижаването на афинитета към двете функции Интуиция (F =
20.7; P = .000) и Чувстване (F = 15.5; P = .000) с напредването на възрастта. Както се вижда,
двете траектории са твърде сходни. Тяхното низходящо движение прекъсва при 4-та група,
където се наблюдава известно повишение, което, както и в предишните случаи, не достига
статистическа достоверност.Третата, четвъртата и петата група не се различават помежду си
по тези два показателя, което налага заключението, че отново става дума за стабилизация на
ресурса за поведение при конфронтация в периода 26 – 55 г. Низходящото развитие на
функцията Интуиция подсказва, че глобалният подход, който разчита на цялата картина на
конфликтната ситуация и се характеризира с търсене на смисъла и връзките между
отделните й компоненти, отстъпва на подход, който е насочен към конкретни факти и
детайли и осъществява последователни стъпки при разрешаването на противоречията.
Низходящото развитие на функцията Чувстване пък е индикация, че тенденцията към
зачитане на човешкия фактор в подобни ситуации може да бъде постепенно изместена от
стратегии, които се основават на логика, на принципа „причина-следствие” и на обективни
критерии.
Направеният анализ показва, съществуването на определен нелинеен развитиен патерн
на личностните предиктори към определен стил на поведение в ситуация на конфронтация,
който характеризира изследвания контингент на възраст 15 – 55 години. Той очертава доста

Фигура 2. Възрастова динамика на функциите Интуиция и Чувстване

●- Интуиция; ■- Чувстване

пъстра и нееднородна картина, в която се открояват 4 основни тенденции. Първата отразява
засилване на склонността към по-рефлексивни и автономни копинг стратегии, което
кореспондира с хипотеза 1. Другите
тенденции не съответстват напълно на
предварителните очаквания. Втората се характеризира с намаляване на афинитета към
цялостен поглед върху ситуацията, търсенето на взаимовръзки между компонентите и
съобразяване с теоретични концепции и модели. Третата показва отслабване на вниманието
към личностните аспекти и хармонията, което означава и снижаване на афинитета към
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колаборативни, избягващи и приспособяващи се стратегии. Четвъртата – със снижаване на
стремежа да се търсят гъвкави решения, нови и допълнителни факти за изясняване
същността на сблъсъка. Обобщено може да се посочи, че е налице готовност да се
предпочитат по-пасивни стратегии и да се избягват явни конфронтационни подходи, която е
съизмерима с резултатите на Чарлз и др. [4]. От друга страна обаче се констатират и
характеристики, които предполагат активно взаимодействие и отстояване на собствените
интереси. Могат да се потърсят различни обяснения за това несъответствие. От една страна,
различният инструментариум на двете изследвания, както и различният възрастов диапазон.
В настоящото изследване най-възрастните участници са в активна възраст – 55 г., което
предполага и съответно поведение при междуличностните сблъсъци, докато участниците в
проучването на Чарлз и др. [4] са на възраст от 25 – 74 г. От друга страна, този резултат
илюстрира сложната и противоречива природа на изучаваните конструкти.
За да се определят промените в стила на вземане на решение, идентифициран чрез
двойките психични функции, квалифицирани като двойки на конфликта, беше използвана
оригиналната статистическа програма SRTT (Selection Ratio Type Table PC Software) на
Центъра за приложение на психологичния тип (САРТ – Center for Applications of
Psychological Type) [6].
Данните показват, че и четирите двойки на конфликта фигурират във всяка възрастова
категория, но са представени в различни пропорции. При всяка възрастова група, с
изключение на четвъртата, доминират или обратно – са сведени до минимум
предпочитанията към една или две от диадите.
Съпоставката на първата група с целия изследван контингент показва, че при нея
(χ2 = 15; P < 0.001).
доминират две двойки TP(χ2 = 21.1; P < 0.001) и FP
Преобладаването на първата означава, че юношите са склонни най-често да се конфронтират,
когато предизвикателството е насочено към доверието. В тези случаи те предпочитат да
дефинират или да задвижат процеса по разрешаването на конфликта, да изключат емоциите,
при което създават у другите впечатлението, че катализират или съдействат за възникването
на противоречието. Преобладаването на втората двойка сочи, че друг често срещан източник
на конфронтация при тях е атакуването на ценностите. В тези случаи тийнейджърите найвероятно ще настояват да бъдат изслушани с уважение, ще приемат емоциите като част от
процеса на разрешаването и ще създават впечатление у другите на хора, които се съобразяват
с чуждите ценности и интереси. Общата характеристика и за двата идентифицирани стила на
реакция е готовността за отворен изход от ситуацията и изследователски подход към нея.
Особеното при втората възрастова група е, че тя не се отличава с доминирането на
определена двойка на конфликта, а обратно - с най-ниско представителство на стила, който
се отразява от комбинацията TP (χ2 = 3.8; P < 0.05). Според тази находка склонността към
три от стиловете е равномерно разпределена. С еднаква вероятност в подобна ситуация
лицата на възраст 18 -25 г. биха реагирали по един от трите начина, характеризиращи
диадите TJ, FJ и FP. Можем да очакваме, че най-малко вероятно е проблеми с доверието да
предизвикат конфликт, на който представители от групата биха реагирали асертивно с
изключване на емоциите – тенденции, които отличават конфликтната двойка TP.
Интересното е, че тази най-малко предпочитана комбинация е единият от двата модални
подхода, характерни за юношите.
Профилът на третата група се характеризира с доминиране на двойката TJ (χ2 = 5.9;
P < 0.01), която предполага иницииране на сблъсък при положение, че са налице
предизвикателства към авторитета, стремеж към бързото му разрешаване, отричане
съществуването на емоции и създаване на впечатление за неангажираност или агресивност.
Специално внимание заслужава фактът, че четвъртата група не се отличава с
преобладаване или минимално присъствие на някоя от двойките на конфликта, т.е. при нея
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четирите разглеждани стила са сравнително равномерно разпределени и са еднакво вероятни
в подобна ситуация.
Профилът на петата група се характеризира с най-силно фаворизиране на диадата
2
TJ(χ = 22.9; P < 0.001), но заедно с това и с неглижиране на стиловете TP(χ2 = 5.6; P <
0.05).и FP (χ2 = 9.8; P < 0.01), които, както беше посочено, са предпочитани от юношите.
Тази конфигурация предпоставя чувствителността към атакуването на авторитета, както и
вече описаният афинитет към асертивно поведение, характерни за двойката TJ, да се
съчетават с пренебрегване на доверието и ценностите като източници на сблъсък. Най-малко
вероятно за участниците на възраст 46 – 55 г. е да проявят готовност за отворен изход от
ситуацията и изследователски подход към нея.
За отбелязване е, че в съдържателно отношение подходите към конфликта на наймладите и най-възрастните участници в изследването се различиват в най-голяма степен.
Обобщението на тези данни показва, че всеки възрастов период се отличава с
характерен профил на предиспозициите към определена реакция при конфликт, което
кореспондира с хипотеза 2.
Съпоставката между мъжете и жените показва много общи черти. Кривата на
развитието на естествената готовност за реакция в конфликтна ситуация при мъжете е
аналогична на кривата, наблюдавана при целия контингент - с възрастта се повишава
предразположението към Интроверсия (F =3.4; P = .009) и намаляват предразположенията
към Интуиция (F =17.2; P = .000), Чувстване (F =16.4; P = .000) и Възприемане (F =14.5; P =
.000). При жените се установява подобен патерн, с тази разлика, че възходящата тенденция
при Интроверсията не достига статистическа достоверност. Тенденциите към Интуиция (F
=7.0; P = .000), Чувстване (F = 7.8; P = .000 ) и Възприемане ( F =12.5; P = .000) намаляват
забележимо, също както при целия изследван контингент и при мъжете, в частност.
Сравнението на психологичните профили между мъжете и жените сочи, че при три
възрастови групи: 15 – 17г. ; 18 – 25 г. 46 – 55 г. не се наблюдават полови различия в
личностния ресурс за реагиране в конфликтна ситуация. Следователно, в юношеството, в
периода на т.нар. ”възникваща зрелост”, и във втория етап на средната зрелост
предразположенията в това отношение са идентични за двата пола. При останалите две
възрастови групи бяха констатирани джендър различия в развитийната траектория на
функциите. Във възрастта 26 – 35 г. при жените доминират предпочитанията към Интуиция
(χ2= 8.14; P < 0.01) и Чувстване (χ2= 12.9; P < 0.001), а във възрастта 36 – 45 г. доминира
само предпочитанието към Интуиция (χ2 = 4.8; P < 0.05).
Може да се заключи, че в периода 26 – 45 г жените се различават от мъжете по
склонността си да търсят взаимовръзки, смисъл и теоретични образци при разрешаването на
конфликти ситуации, а във втората част на този период 36 - 45 г. към това различие се
добавя и готовността им да се съобразяват с ценностите и потребностите на другата страна.
Тези резултати дават основание да се разширят първоначалните допускания (хипотеза 3),
като освен очакваните различия, свързани с известната склонност да поставят във фокуса на
вниманието човешкия фактор, жените от изследвания контингент се отличават от мъжете и
по афинитета си към по-глобални и по-иновативни копинг стратегии. За отбелязване е, че по
този показател жените превъзхождат мъжете в две възрастови групи, докато различието по
отношение на очакваното и традиционно установявано предпочитание към хуманитарните
аспекти на ситуацията, характеризиращо жените, фигурира само в една възрастова група.
Не се установяват значими джендър различия по отношение на двойките на
конфликта.
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ИЗВОДИ:

1. Беше идентифициран нелинеен развитиен патерн на личностните предпоставки за
поведение при конфликт, който се характеризира с доста разнородни тенденции.
Оказва се, че с напредване на възрастта се повишава склонността към рефлексивни
и автономни стратегии, но намалява
афинитетът към изследователски,
иновационни, гъвкави и спонтанни подходи и отслабва интересът към
хуманитарните аспекти на конфликтната ситуация.
2. Всяка изследвана група се отличава със специфичен психологичен профил, което
позволява да се очертае възрастова типология на потенциалното поведение при
конфликт.
3. Развитийният патерн е аналогичен при двата пола. Джендър различия се
установяват само в две възрастови категории : 26 – 35 г. и 36 – 45 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният материал хвърля светлина върху един слабо проучен аспект на въпроса
за ролята на личностните особености при управлението на конфликти - поколенческите
различия, но регистрира единствено личностния капацитет за евентуална реакция.
Индивидуалното поведение при конфликт, както е известно, е много сложен феномен, който
зависи от взаимодействието на личностни и средови фактори. Цялостното изясняване на
неговата същност предполага използването на комплексен инструментариум, който включва
освен самооценъчни въпросници, измерване на актуалното поведение в ситуация на
конфликт, както и лонгитюдно проследяване, за да се разкрият механизмите на промяна и
стабилност при личностните предиктори.
В приложен план получените резултати потвърждават необходимостта от по-широко
навлизане на психологическото профилиране по принцип в груповите и индивидуални
технологии за личностно развитие, насочено към формирането и усъвършенстването на
уменията за справяне. В частност, интегрирането на модела на психологичния тип с
моделите за разрешаване на конфликти може да послужи като обща основа и мост за
постигането на ефективни стратегии при хора с противоположни личностни предпочитания.
Нещо повече, използването на този комбиниран похват деперсонализира несъгласията и
съдържа потенциал, който може да подпомогне враждуващите страни да инвестират в
конструктивно оползотворяване на различията. Този процес продължава през целия жизнен
цикъл, засяга всички личностни предиспозиции и представлява развитие на психологичния
тип [11, 15].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ СПРАВЯНЕТО С
ТРУДНОСТИТЕ ЧРЕЗ РОЛЯТА НА ХУМОРА
Д-р Радка М. Стаматова
ОУ „Васил Априлов“
PSYCHOLOGICALSUSTAINABILITY IN THE MANAGING OF THE
DIFFICULTIES THROUGH THE ROLES OF THE HUMOR
D-r Radka M. Stamatova
Primary school “VassilAprilov”
Резюме: По различни начини резултатите от други изследвания подкрепят хипотезата, че хуморът е
показател на психичното здраве. Като използваме теорията за хумора, наречена от Dr. Peter McGraw
„доброкачествената теория на нарушенията“, използваме ролята на хумора в преструктурирането на
ситуациите за осигуряване на устойчивост при справянето с трудностите.
Целта на изследването е да се установят и систематизират зависимостите между употребата на различни
стилове хумор и стратегиите за справяне с трудностите. Приета е хипотеза - Високата степен на
позитивен хумор корелира положително с висока степен на успешни стратегии за справяне с
трудностите. За инструментариум е използван въпросник за стиловете хумор (ВСХ), създаден от Rod
Martin PhD (2003), който измерва четири относително независими начина, по които хората използват
хумора.
Направените анализи в голяма степен потвърждават първоначалната хипотеза относно хумора и
устойчивостта за справяне с трудностите. Направени са няколко основни извода: с възрастта се
увеличават както положителните реакции към стресови събития, така и склонностите за
нефункционален хумор; с нарастване употребата на хумор за затвърждаване положителните възгледи
върху живота и приемане с лекота ситуациите, нараства социалната подкрепа; употребата на
функционални стилове хумор са успешни стратегии за повишаване на устойчивостта за справяне с
трудностите, защото ги корелират положително с функционални реакции.
Хуморът е присъщ на високия интелект. Нека обърнем тази парадигма, като предположим, че високият
интелект може да се развива чрез хумор.
Ключови думи: стил хумор; „доброкачествена теория на нарушенята“.
Resume: In different ways the results from another researches support the hypothesis that the humour is an
indicator of a psychological health. Using the theory of humour called by Dr. Peter McGraw „a theory of good
quality of the violations” we use the role of the humour in the pre-structuring of the situations with an aim –
sustainability in the managing of difficulties.
The aim of the research is to settle and systemized the relations between the usage of different styles of humour
and the strategies for managing with the difficulties. A hypothesis is accepted – the high level of a positive
humour is co-related positively with the high level of successful strategies for managing with the difficulties. For
set of instruments is used a questionnaire for the humour styles (QHS) created byRod Martin PhD (2003), who
measured four relatively in which people use the humour.
The analyses made prove to a huge extent the initial hypothesis regarding the humour and the sustainability for
manaing with the difficulties. Some main conclusions are made: with the age the positive reactions are increased
as well as the inclinations to non functionalhumour; with the increasing use of the humour for the confirmation
of the positive views on life and acceptance with an easiness of the situations, the social support increases; the use
of the functional styles of humour are successful strategies for the increase of the stability for the managing of
the difficulties because they correlate positively with the functional reactions.
The humour is typical for the high intellect. Let’s turn this paradigm supposing that the high intellect can be
developed by the humour.
Key words: style humor; “a theory of a good quality for violations”
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1. РОЛЯТА НА ХУМОРА В СПРАВЯНЕТО С ТРУДНОСТИТЕ
Присъствието на хумор в педагогическото взаимодействие има силно въздействие и
учениците в основното общообразователно училище изпитват към него огромна потребност.
Децата се смеят много повече от възрастните – около 200 пъти на ден. За сравнение,
възрастните се смеят едва 10-20 пъти и то, не така интензивно (W.Wicki, 2000g.) [20]. Затова
една от първите задачи на възпитанието е да се даде материал за удовлетворяване на тази
потребност, с цел по-лесно да се преодоляват трудностите в обучителния процес и при
справяне с различни житейски проблеми.
Чувството за хумор е силно зависимо от взаимодействието на средата (W. Fry,
2000.;A.Audrieth, 1998) [6], a именно в начално и основно образование, поради важното
място, което хуморът и смехът заемат в живота на подрастващите, те натрупват житейски
опит във възприемането, създаването и използването на смешното при взаимодействията с
околните. В тази възраст се формира чувството за хумор, а това в каква насока ще се развие
то – към преобладаване на негативен или позитивен смях, до голяма степен зависи
дългосрочният ефект на хумора върху детето в социален, физиологически, когнитивен и
емоционален аспект.
Физиологически хуморът (посредством смеха) стимулира в положително отношение
всички жизнени, телесни процеси и системи: сърдечно-съдова, дишане, централна хервна
система и мозък, скелетна мускулатура, имунна и хормонална система (P .McGhee, 2002.;B.
Seaward, 1992.)[14, 18].В същото време някои изследователи считат, че „присмиването няма
същото положително въздействие върху тялото, както незлобният смях” [7].Това предполага,
че преодоляването на негативизма в чувството за хумор е от съществено значение за децата.
В когнитивно отношение хуморът въздейства много силно, тъй като във всяка смешна
ситуация се създава ново знание и се преодолява трудността за запаметяване. „Смешното
винаги учи на нещо ново, показва нови перспективи в познати отношения, вижда старото в
съвсем друга светлина” [7].Можем да направим уточнение, че несмешното не винаги оказва
подобно въздействие. Разобличаването на недостатъците, които са явни и видими за всички,
не носи характер на първооткритие и не обогатява интелектуално личността. Благодарение
на хумора, учениците получават знания в две насоки:
„Първо – обобщава се всичко, което е добре известно” [14]. Тъй като смешното
изопачава част от познатия свят, смехът потвърждава разбирането за действителността и
спомага са нейното лесно възприемане.
„Второ – източник на общ интелектуален напредък е информацията, представена в
смешното, комплекса идеи, показващи нови страни на битието” [14]. Учениците, които се
занимават с хумористични проблемни ситуации натрупват огромен опит в общото умение да
мислят за света от необикновени, необичайни точки.
В социален аспект „хуморът притежава силата да сближава хората и предпоставя
другите свързващи феномени – игра, въодушевление, приятелство” [7]. Тъй като за човек е
трудно да се хареса на някого, то ако успее да накара присъстващите да се смеят, той става
желан партньор (особено в детска възраст). Такива ученици показват повече социално
участие в дейността си и се оценят от възрастните като по-общителни сред своите
връстниците. Повишаване равнището на заетостта в социални дейности служи като основа за
бъдещо разгръщане на други социални способности и увеличава шансовете на такива
личности да станат лидери. Порадоксален е фактът, че приятелите и популярността са много
важни през детството и юношеството, че тези, с чувство за хумор, щепреодоляват
трудностите по-лесно, ще бъдат по-щастливи.
Емоционалната полза от хумора „произтича от възможността посредством него да се
редуцират негативни аспекти, като се запалва самоуважение и добро самочувствие в далеч
неудовлетворени ситуации” [20]. Това спомага по-лесно да се приемат собствените грешки и
да се запази оптимистичната насоченост в действията. Децата, които се научат чрез хумора
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да се справят с тревогата, психическите разтройства, стреса, страха, могат дори да се научат
да създават радост и щастие от нещастието. „Това умение им гарантира добро душевно
здраве - като възрастни”[14].
Всичко това изяснява достатъчно проблема, че голямо положително значение за
личността има най-вече хумора, който не е насочен към осмиване на другите, или казано още
– позитивното чувство за хумор. Фактът, че до голяма степен чувството за хумор е зависимо
от опита и се научава най-вече чрез подражание, означава, че на ученика трябва да се подава
само „доброкачествен материал” [K.Чуковски], „който да му бъде образец, да не се възпитава
у него насмешлив смях чрез усложливо подадени отвън примери” [2]
Оптималното реализиране ползите от хумора трябва да се стимулира в детска и
юношеска възраст, тъй като, за да възникне хумора, е нужна определена нагласа обозначена
като „to be in fun” (да си във весело настроение) [6] , а това е естественото състояние на
децата и все по-малко присъщо на младежите и възрастните.Казаното до тук, във връзка със
значението на хумора за развитието на личността, потвърждава убеждението, че научно
обоснованото използване на феномена от учителите не бива да остава извън интересите на
педагозите.
Изследване, проведено отMillicent Abel,[15] търси връзката между хумора и
стратегиите за справяне със стреса и натоварването. Резултатите показват, че хората с повече
чувство за хумор „изпитват по-малко стрес от тези, с по-малко чувство за хумор, макар че
са били изложени на сходни проблеми“. Хората с по-високо чувство за хумор са били посклонни да използват положителни възгледи и да търсят решения на проблемите, отколкото
останалите. Според тях, резултатите им подчертават „ролята на хумора в
преструктурирането на ситуацията така, че тя да бъде по-малко стресираща, както и в
емоционално-ориентираните и проблемно-ориентираните стратегии за решаване и
справяне с натоварването“.
Познати са и социалните действия на хумора. Хората, които по-лесно се шегуват,
изглежда се радват на повече приятели, а чувството за хумор изглежда може да повлияе и на
избора на партньор, работно място, приятелски кръг. Има дори системи за обучение,
основани на хумора и ползата му при ученето[18]. И не на последно място, хуморът може да
се използва за изглаждане на неловки социални ситуации, за снемане на напрежението.
СпоредМ. Lovorn [12], изследванията показват, че хуморът подпомага ученето и в
моменти, когато се използва правилно - може да заздрави всякакви видове мозъчни връзки.
Той съветва учителите и родителите да прилагат повече хумор при обучението на децата,
използвайки шеги, истории, рими и игри, за да направят ученето по-приятно. Lovorn дори
отдава по-голямо значение на хумора, като заявява „С помощта на този естествен подход
за комуникация и взаимодействие родителите и учителите могат да засилят креативност
и уменията за критично мислене, да засилят ценностите, да покажат добро морално
поведение и гражданска отговорност, да създадат доверие и да осигурят на децата
средства за справяне с тъгата, разочарованието и мъката”[12].
Ефектът от хумора се обяснява с модела на Р. Лазарус, според който нивото на стрес
зависи от способностите на индивида да възприема стресовите събития и способностите да
се справя с тях – крайният резултат на взаимодействието между индивида и околната среда
[1]Моделът предполага, че някои черти от характера и личностните особености влияят
върху тази способност за справяне със стреса. P. McGhee,[14] (1990), приема неврозата като
силен фактор за възприемането на стреса.
Много от проведените изследвания търсят връзка между хумора и когнитивните
възприятия. Куипър (1993)[16] показва, че „по-доброто чувство за хумор води до по-добри
положителни когнитивни оценки на ситуациите” [16]. Там е показана връзката между хумора
и стратегиите за справяне, като се подчертава ролята на хумора като подпомагаща поздравословното справяне със стреса, чрез преосмисляне на стресиращите ситуации като „по-
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малко опасни и по-предизвикателни”[16] (Куипър и колегия, 1993).По-късно новото
изследване на Куипър показва, че „повишеното чувство за хумор помага на индивида да се
справи по позитивен и зрял начин, с разнообразен набор от житейски обстоятелства и
ситуации“ [16](1995).Изследователите откриват, че хуморът може да повиши вероятността
от съзнателни усилия, насочени към търсене на алтернативи за проблемите, емоционалното
дистанциране от стреса и по този начин – да намали негативните преживявания.
Стратегии за подкрепа на хумора
JenniferHeyвключва още един аспект, свързан с теорията за хумора, основана на
аудиторията и изследва т.нар „подкрепа“ към хумора (humor support). Тя се отличава с
няколко стратегии, чрез които аудиторията може да подкрепи опита за хумор или да не го
направи в зависимост от контекста. Долавят се веднага няколко такива подхода: „смях,
доразвиване на шегата, ирония, доизграждане на фантазията, ехо, емпатия и съчувствие,
довършване на изречението, невербална подкрепа” [10]
Котхоф (Kotthoff, 1986, 23, цитиран от Hey) твърди, че „жените активно насърчават
успеха на говорещия. Те осигуряват подкрепа чрез смеха си. Мъжете правят това по-рядко
(особено за жени)“.[10]Тази хипотеза предполага, че смехът е основният тип подкрепа за
хумора. Друга стратегия, за подкрепа, е продължаването и доразвиването на хумора,
създаването на нови шеги или употребата на ирония. Още един начин е конструирането на
фантазия – говорещите доизграждат света на шегата с нови, фантастични елементи и това се
случва, според JenniferHey, при фантастичния хумор. Ехото е повтаряне на думите от шегата,
а начинът, по който биват повторени, може да окуражи или да спре развитието на хумора.
Емпатията и съчувствието се оказват подходяща реакция в случаи, в които смехът не би бил
удачен (например, когато говорещият се смее над собственото си нещастие – дори и да е
забавно, слушателят по-скоро ще предложи съчувствие, отколкото да се разсмее).
Довършването на изречение е висока степен на подкрепа – когато слушащият прави опит да
се намеси в шегата и да я довърши. Невербалната подкрепа се проявява най-вече с
усмивката.
Въпреки трудността да се дефинира и разбере същността на хумора, съществуват
няколко основни теории, според които този феномен може да се разглежда. Най-популярните
от тях, с най-силна теоретична и изследователстка подкрепа, са:
A. Теория на несъответствието (познавателно, възприятийно) – На английски
„Incongruity theory”
B. Теория на превъзходството (и унижението, и социалния аспект) - От англ.
„Disparagement”
C. Теория на освобождаването (на напрежение) - Англ.” Release/relief theories”
Съществуват и други теории, по-малко популярни, които трудно могат да бъдат
обособени към някоя от основните категории [22].
2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цел - Да се изследват и систематизират зависимостите между употребата на различни
стилове хумор и стратегиите за справяне с трудностив създаване на творчество.
Предмет на изследването е динамиката на творческия процес, като резултат от
възприемане и създаване на хумор.
Хипотези: Запознаването на учениците в основното училище (I- IV клас и V – VII
клас) с различни стилове хумор и стратегии за справяне с трудности при творческа дейност,
ще се създаде невербална подкрепа занови идеи и ще повиши изявата на дивергентномисловните творчески способности.
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Много автори (А.Лук, 1968; A. Koestler, 1964; S. Freud, 1970; M. Boensch-Kauke,
1999)предлагат класификации на техниките за създаване на хумор. Всеки използва своя
терминология, но в съдържателно отношение между тях няма съществени различия.
Използваме техниката на M. Boensch-Kauke, (1999) , защото се има предвид, че тя е
разработена въз основа на задълбоченото изследване на хумористичните интеракции на деца
и включва техниките, използвани от тях. Тези техники са:
 Прибавяне на непринадлежащ атрибут, действие или мисъл;
 Преобразуване, водещо към обратно кодиране;
 Аналогизиране – намиране на аналогии;
 Подреждане, включващо повтаряне на познати смешки, или създаване на смешни
ефекти - чрез повтаряне и имитиране;
 Вариране, водещо до изменение на действие, белег или смисъл;
 Преувеличение , умаляване, сравнение – намиране на потенциални двойници;
 Заместване – на обект, атрибут. Действие;
 Полифункционалност – намиране на многостранна употреба;
 Техника на хаоса – създаване на атрибут;
 Разчленяване, комбинация от всички техники.
 Фантастична хипотеза – доразвиване на смешна идея [19] (by I.Becker-Tehtor,
1995).
С оглед удовлетворяване изискванията на таксономичния подход, в настоящото
изследване диагностиката на ученическите творчески прояви се осъществява по дейностите,
заложени в преобразуващите въздействия:
 асоцииране, насочено към създаване на карта по фигури с неопределена
форма;перцептивно реорганизиране на визуални форми;
 фантастични хипотези относно ефекта от неочаквана ситуация;
 усъвършенстване на предмет и намиране на различни употреби на обикновен
познат предмет;
 измисляне на история по дивергентен стимул;
 реорганизиране на звук и съставяне на картина по дадени графични елементи.
От представените задачи е видно, че за справянето с трудностите и засилване на
трорческия потенциал на изследваните лица, се правят изводи от проявите им в изброените
дейности.
Показател
Плавност
Гъвкавост
Оригиналност
Подробност
Дообработване/
Включване

Табл.1. Показатели за оценка на творческата личност

Съдържание
Отчитат се броя на предлиженията
Показателят дава информация за способността да се правят много предложения
Предложенията се систематизират, като сходните отговори се поставят в една
група; Отчита се броят на разнотипните отговори
Показателят дава информация за промените в насоката на мисленето
Отчита се статистическата рядкост на отговорите
Показателят дава информация за степента, в която предложенията
представляват умствен скок или отклонение от очевидното, общоприетото
Отчитат се детайлите или спецификите, включени в отговора. Показателят дава
информация за разкрепостеността и пластичността на мисленето, показва броят
на различните идеи, използвани за разработването на замисъла.
Отчита се дали отговора на ученика взема предвид стимула и дали го интегрира
Показателят дава информация за степента, в която ученикът може да
дообработва дадена информация, да включва пълноценно зададен по условие
елемент в нова структура

Индекс
Пл

Показателите за процеса на възприемане на хумор се определят, както следва:

Г
Ор
Пд
Вкл
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Табл.2. Съдържание на показателя и скала за оценяване
Показател
Ранжировка на
смешните стимули

Съдържание
Това е оценката на участниците, за степен, в която
намират представените им видове хумор за смешни

Реакция към стимула

Дава информация за емоционалния отговор при
възприемането на стимула. Поведението се
определя от степента на интензивност на реакцията
смях
Дава информация за това дали участниците вникват
в същността на хумора

Разбиране на хумора в
предложените стимули

Скала
Не е смешно – 0
Малко смешно – 1
Много смешно - 2
Липса на реакция – 0
Усмивка – 1
Смех - 2
Не дава смислено обяснение за
причините за смях – 0
Аргументира се защо оценява стимула
като смешен - 1

Изучаването на процеса за възприемане и създаване на хумор като творчески процес,
може да поставим и показатели за оценка на проведените занимания с хумор:
Показател
Откриване от учениците местата в смешни стимули, където
е използвана съответната хумористи1на техника
Словесно формулиране от ученицита за това ка се прилага
техниката, за да се получи нещо смешно
Приложение на техниката
Активност
Моменти, в които настъпвареакцията на смеха и оценката
на учениците относна това дали заниманието е било
смешно

Табл. 3.Съдържание на почазателитеза хумор

Съдържание
Дава информация за това дали изследваните разбират
същността на техниката
Показва степента на осъзнаване на разбирането за
същността на техниката.Тава е предпоставка за
целенасоченото използване на техниката
Индикатор за възможностите на учениците преднамерено да
прилагат хуморната техника.
Дава информация за ефективността на заниманието като
стимулатор на ученическото пворчество и хуморната дейност
Информация за ефективността на планиране и провеждане
на заниманието като хумористично занимание, отговарящи
на степента на развитие на детското чувство за хумор

Според броя похвати, които използва изследваното лице, по всяка задача сеобособяват
три групи, отразяващи нивото на справяне с нея. Формирането нагрупите става, като за всяко
дете се образува бал равен на сбора от приложенитетехники. Ако изследваният е използвал
само един похват, получава 1 точка, ако еизползвал два различни похвата – 2 точки и т.н.
Съобразно бала си,учениците серазпределят в групите, както следва: в първата група – тези,
които не дават отговор (0 точки), във вторатагрупа – децата, използвали само един (или
определен) похват (1 точка), втретата група – приложилите две и повече техники (2 и повече
точки). За различнитетестови задачи тези групи имат своите характерни особености.
Оценката наексперименталните данни, според броя и вида на използваните похвати,
сеосъществява за експерименталната (Ек) и контролната(Кн) група - като цяло и се
проследява разнообразието натехниките в границите им.
Формирането на групите е направено по количествен принцип, но между тяхса налице
и качествени различия. По всяка задача, макар и в различна степен, еналице зависимост
между броя похвати, които използват децата в нея и вида натези похвати. От своя страна
техниките се характеризират с различна степен наоригиналност – едни с висока честота,
водят до статистически редки отговори, адруги не показват уникалност, или тя се проявява
рядко. Така, всяка група сехарактеризира посредством вида на преобладаващите в нея
похвати и честотата наоригиналните отговори.
Специфичните характеристики на формираните групи за различните задачиса
представени в таблици. В тях е отразен процентаучастници, използваливсеки похват.
Изчислена е също средната оригиналност на обособените групи, която е равна на разликата
от общия брой оригинални отговори и броя на учениците вгрупата. Намерена е и средната
оригиналност на похватите, равна на разликата отсбора на оригиналните отговори, получени
посредством похвата и честотата нанеговата употреба. По този начин се получава
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информация за степента наоригиналност на всяка техника, тоест за честотата, с която тя
води до оригиналенотговор.
Приема се следната скала за оценка:
 липса на оригиналност (0);
 ниска степен (до 0,5);
 средна степен (0,5 – 0,75);
 висока степен (0,75 – 1).
Зададени са 9 задачи,всяка по различен показател, както следва:
Табл.4. Тип на задачите и похвати за всяка задача
№ на задача
задача 1

задача 2
задача 3

Тип на задачата
Асоцииране

Дорисуване на фигура с
неопределена
(сърцевидна) форма
Перцептивно
реорганизиране на
визуални форми

задача 4

Предположение за ефект
от необичайна ситуация

задача 5

Усъвършенстване на
предмет

задача 6

Многостранна употреба

задача 7

Съставяне на разказ по
дивергентен стимул

задача 8

Реорганизиране на звук

задача 9

Съставяне на картина по
дадени елементи (точка и
вълничка)

Похвати в задачата
1: действия на човека във връзка с обекта-стимул; 2: функции на обектастимул; 3: влияние на обекта-стимул върху природата; 4: признаци на
обекта-стимул; 5: емоционално отношение към обекта-стимул; 6:
покоординация; 7: сравнение; 8: влияние на обекта-стимул върху човека;
9: части на обекта-стимул; 10: производни на думата-стимул; 11:
противоположно на обекта-стимул; 12: далечни на обекта-стимул; 13:
обектът стимул търпи влияние, промяна
14: фантазия; 15: не включва формата в рисунката, нонамира обяснение
за присъствието й; 16: уподобяване формата на познат обект; 17:
дорисуване; 18: влага вътрешен смисъл
20: обект, обикновено асоцииран със съответнатаформа; 21: обект, който
би могъл да бъде изобразен от формата; 22: смяна нагледната точка към
обект; 23: част от предмет или по-голямо структурно цяло; 24:
трансформация; 25: известен герой; 26: обединяване на две или повече
изходниформи; 27: семантично обединение; 14: фантазия
28: негативни последици от проява на сила; 29: щеможе да се направи
нещо, което обикновено не е възможно; 30: няма да се направи нещо,
което обикновено е възможно; 31: негативни последици за субекта; 32:
реакция на околните; 33: неутрални за субекта последици; 34: нова гледна
точка; 35: превръщане в друго; 36: проектиране на конкретна ситуация; 37:
последствие-емоционална реакция; 14: фантазия
37: вълшебство; 38: увеличаване на размера; 39: намаляване на размера;
40: използване на техника; 41: добавяне на човешкиатрибут; 42:
премахване на част; 43: неконструктивни промени; 44: промяна нацвят; 45:
добавяне на предмет; 46: украса; 47: аглутинация; 48: действия с
предмета; 49: тотална трансформация; 50: трансформация – преминаване
в ново качество
51: обичайно предназначение; 52: използване не попредназначение; 53:
използване като материал част от предмета; 50: трансформация–
преминаване в ново качество; 54: непряка употреба
31: негативни последици за героя; 37: последствие – емоционална
реакция; 55: обяснение за възникналата ситуация; 56: стимулът евключен,
но може да бъде заменен с друг; 57: сюжет, произтичащ от зададеното;
29: ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно
51: обичаен, най-очевиден източник на звука; 52: ситуация, в която би
могъл да се издава такъв шум; 58: животно; 25: известен герой; 36:
проектиране на конкретна ситуация; 14: фантазия
15: случайно включва в рисунката и обясняваприсъствието на елемента;
16: уподобяване формата на обект; 17: дорисуване

Пример:
Похвати в задача 1: Асоцииране: „Какво се сещаш като чуете думата слънце”?
1. Действия на човека във връзка с обекта-стимул (излизаме навън; лягаме да спим; трябва да се съблечем; ходим на плаж)
2. Функции на обекта-стимул (пече; свети; грее; пари; топли)
3. Влияние на обекта-стимул върху природата (времето е топло; лято; листата падат; когато слънцето грее и небето става
синьо)
4. Признаци на обекта-стимул (горещо; ярко; жълто)
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5. Емоционално отношение към обекта-стимул (весело е; хубаво време; хубав ден; когато слънцето мине по небето и става
хубаво)
6. По координация (луна; звезди; небе; месечина)
7. Сравнение (свети като гръмотевица)
8. Влияние на обекта-стимул върху човека (горещо ми е; хората през лятото си слагат чадър; крием се от слънцето;
почерняваме)
9. Части на обекта-стимул (слънчеви лъчи; слънчев диск)
10. Производни на думата-стимул (слънчево; слънчеви очила; слънчев диск; слънчоглед)
11. Протовоположно на обекта-стимул (когато вали дъжд трябва да се прибереш; облаци; дъжд; сняг; мъгла; тъмно)
12. Далечни на обекта-стимул (море; самолет; кокичета; гълъб; чадър)
13. Обектът-стимул търпи влияние, промяна (като става тъмно слънцето става червено; облаците го скриват)
И т.н.

Приконстатиращияекспериментобщияттестовбалварира в границитеот 0 до 72.
Тозиширокдиапазон
е
причиназаголяморазсейваненачестотноторазпределение
и
затрудняваобобщаването
и
анализанасъбранитеданни.Задасеизбегнетова,
изследванитеученици саразпределени в седемкласапоформулата:
K ≤ 5 lg n, къдетоn е обеманаизвадката.
Набазатаначестотноторазпределение,възоснованатестовиябал,саформираниседемкласа,
съответно с общтестовбал: І. - 0-10, ІІ. - 11-20, ІІІ. - 21-30, ІV. - 31-40, V. - 41-50, VІ. - 51-60,
VІІ. – над 61.
Графиката на честотното разпределението е камбановидна, като в първитедва класа и в
последните два попадат малка част от изследваните, а основната масае съсредоточена около
ІІІ, ІV и V клас.Табл.5.Среден успех на групите
Табл.4.

Група
Група

Брой участници
Ek
Кн
7
4
10
6
36
31
38
41
17
20
5
8
2
5

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ек1
Ек2
Ек3
Ек4
Кн5
Кн6
Кн7
Кн8

Брой в
група
28
25
23
30
22
22
21
28

Среден
успех
32,87
31,45
30,55
31,45
34,45
33,25
34,70
33,97

Оттук, като ниска степен на творчески идеи чрез прилагане на хумор,се определятІ и
ІІ клас - с общ тестов бал до 20 точки, висока степен - VІ и VІІ клас, собщ тестов бал над 51.
На средноравнище саучениците от ІІІ, ІV иV клас, коитообразуват три степени: първа (ниска,
с бал между 21 и 30), втора (средна, сбал между 31 и 40) и трета (висока, с бал между 41 и
50).
36

34,45

34
32

34,7

33,25

33,97

32,87

30

31,45
30,55

28

31,45

1

2
Фиг.1.Сравнение на Среден успех между Ек и Кн групи

3

Кн
Ек

4

Средният успех на групите варира между 30,55% и 34,70%. Освеннего, за настоящето
изследване е важно да се установи съотношението между ниско, средно и високо ниво на
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творчески идеи в групите. То е изразено в честотноторезпределение на участниците в
изследването.
33,54%

35,00%

33,90%

34,25%

30,25%

30,00%

Ек

Кн

25,00%
20,00%

16,83%

15,00%
10,00%

I. (0-10)

7,18%

7,08%

4,68%

5,00%
0,00%

10,35%

9,64%

8,10%

4,20%

II. (11-20)

III. (21-30)

IV. (31-40)

V. (41-50)

VI. (51-60)

Фиг. 2. Честотни разпределение по общ тестов бал в Ек и Кн група

Общият тестов бал дава възможност за преценка относно равнището на справяне с
трудностите при творчески процес, но не съдържа информация за спецификата на всеки клас.
Освенколичествените различия, между отделните класове (в общия тестов бал),
сенаблюдават и качествени специфики. Характеристиката на всеки клас се изразява в
следното:
1. Общ тестов бал;
2. Дял на всеки от изследваните показатели приобразуването на общия тестов бал (плавност,
гъвкавост, оригиналност, подробност, включване, разказ);
3. Разпределение по групи, съобразно броя и вида използванипохвати в творческите задачи;
4. Преобладаващ вид задачи, на които децата откласа дават отговор;
5. Среден брой нерешени задачи на дете от всеки клас.Табл.6.Среден брой нерешени задачи
Характеристиката на личността катониско, средно
или високо ниво за справяне с трудностите, се основава не
само на информацията запродукцията (има ли много,
разнообразни, оригинални, подробни предложенияпо
поставените задачи), но също и на данните за процеса, за
пътя, по който се достигадо тези предложения (използвани
технологии).

на участник по класове

Клас
I
II
III
IV
V
VI
VII

Ек
8,25
6,13
3,95
3,58
3,25
2,50
2,00

7,10
5,25
3,25
2,80
2,10
2,00
1,25

Кн

За откроилите се особености, за всеки от класовете,е
изчислена средната стойност на показателите за оценка на творческата способност на
личността – плавност, гъвкавост, оригиналност, подробност, включване, разказ. Средната
стойност на показателя е средно аритметично от точките на всички участници от един клас.

Табл.7.

Клас
I
II
III
IV
V
VI
VII

плавност
Ек
Кн

2,20
8,35
14,38
16,55
20,60
25.58
26,95

3,58
10,20
15,68
18,65
22,85
26,95
31,39

гъвкавост
Ек
Кн
1,82
5,59
9,15
13,27
17,05
21,10
19,36

2,00
6,44
10,38
16,25
19,15
23,36
24,35

оригиналност
Ек
Кн
0,00
0,55
0,95
1,67
2,44
4,65
6,20

0,00
0,80
1,58
2,42
2,88
5,25
8,10

подробност
Ек
Кн
0,00
0,15
0,45
0,88
2,00
2,55
4,58

0,00
0,15
1,00
1,05
2,25
2,95
5,00

включване
Ек
Кн
0,00
0,25
0,57
1,05
1,25
1,88
2,00

0,00
0,55
0,90
1,75
1,80
2,25
3,00

Ек

разказ

0,00
0,10
0,48
0,70
2,25
2,89
3,50

Кн

0,00
0,20
0,65
1,10
2,80
3,00
4,10
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26,95
31,39

VII

19,36

8,1

VII

4,58

21,1
23,36

5,25

VI

2
2,25
2,42

IV

0,45
1

II

Кн плавнист
Kнгъвкавост

Фиг. 3.

0,48
0,65

40

0,25

0,8

Ек

20

0,9

III

0,55

8,35
10,2

0

0,7
1,1
0,57

1,58

III

9,15
10,38

1,82
2

1,05
1,75

0,95

15,68

I

2,25
2,8

IV

0,88
1,05

14,38

3,58

1,8

V

1,67

13,27
16,25

2,2

2,89
3
1,25

2,88

V

16,55
18,65

5,59
6,44

VI

2,55
2,44

17,05
19,15

II

1,88
2,25

2,95

20,6
22,85

III

3,5
4,1

4,65

26,95

IV

3

VII

5

25,58

V

2

6,2

24,35

VI
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I

0

0,55

II

0,15
0,15

Ек

0,1
0,2

0
0

Кн оригиналност
Ек

0
0

Ек включване
Кн

0
0

Kн подробност

0
0

Ек - разказ

5
Фиг. 4.

10

I

0

2

4

6

Фиг. 5.

Учениците от І клас не разбират естеството на по-голямата част от задачите, илине могат
да се справят с тях. Някои тях не отговарят на нито една задача. І и ІІ клас са с ниско ниво, дават
отговори само по определени задачи. Това са дейностите, които не изискват непременно ново
построение. Тези задачи съдържат обичаен стимул и при тях решение може да бъде това, което
детето вече знае за обекта. И действително, отговорите на изследваните лица съдържат
обичайния кръг идеи във връзка с представените стимули. Въпреки че съдържанието на
разглежданите задачи е от най-близкото ученическо обкръжение, следователно –то му е познато
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и достъпно, голям процент от І и ІІ клас не се справят, а в случаите, когато го правят, дават единдва отговора. Очевидно е, че те се затрудняват да извлекат от паметта си нужната информация и
да я изложат – словесно или визуално. Доколкото изобразяването е по-достъпно от вербалното
формулиране, участниците с бал до 20 показват най-висок успех по задача 3. Липсата на
достатъчно опит в откриването и споделянето на релевантна на стимула информация обяснява и
отсътствието на нестандартни предложения, а също и на отговори по задачите с по-необичайно
съдържание, които изискват ново построение.
Изследваните, попадащи в VІ и VІІ клас се отнасят към високо ниво. При тях няма
голям ръст по показател „плавност“. Установено е, че учениците,за разлика от възрастните,
не са склонни да дават предложения до безкрай. (J.Morgan ІІІ, J. Sawyers, R. Milgram,) [16,
18] Затова плавността стига до своя предел испира да се покачва. Високите нива на
творчество чрез хумор се отличават с това, че споделянето наналичната за стимула
информация вече не е предизвикателство и приоритет за тях. Те изреждат на един дъх
няколко обичайни, общоизвестни идеи и се насочват къмтърсенето на нови насоки на
мисълта; стремят се да използват разнообразни, нестандартни похвати. В резултат на това
увеличението на общия тестов бал есвързано с голям ръст в оригиналността. За творчеството
са важни всичкиизследвни способности, но водеща е оригиналността, която е определяща
присамото дефиниране на понятието.
Небивалици

Ранжировка

Реакция

Разбиране

Ек

Външен вид

Кн

Ек

Небивалици –
несъществуващи
предмето
Ек
Кн

Кн

4,35%
17,40%
78,25%

0%
18,65%
81,35%

1,50%
18,39%
80,11%

33,35%
36,29%
30,35%

35,78%
35,78%
28,43%

50,00%
33,35%
16,65%

52,17%
34,78%
13,04%

0
1
2

14,75%
44,10%
51,15%

4,25%
51,22%
44,53%

0%
3,95%
96,05%

1,00%
9,70%
89,30%

39,24%
51,10%
9,66%

40,15%
47,81%
12,04%

90,18%
2,32%
7,50%

85,96%
9,70%
4,35%

НЕ
ДА

9,82%
90,18%

5,35%
94,65%

0%
100%

4,35%
95,65%

34,35%
65,65%

35,00%
65,00%

97,05%
2,95%

95,50%
4,50%

1

90%

2
30,35%

80%

16,65%

34,78%

33,35%
80,11%

78,25%

13,04%

28,43%

81,35%

73,76%

50%

35,78%

36,29%

40%

52,17%

50,00%

30%
20%

20,58%

10%

5,66%

0%

Кн

5,66%
20,58%
73,76%

100%

60%

Ек

0
1
2

0

70%

Табл.8.

Анегдот

Ek

35,78%

33,35%
18,65% 18,39%
4,35% 0%
1,50%

17,40%
Кн

Ek

Ek

Кн
Фиг.6.

Кн

Ek

Кн
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Може да се направи заключението, че от четирите представени на децатакатегории,
три съответстват на степента на развитие на чувстовото за хумор вразглежданата възраст.
Това са небивалиците-абсурдна ситуация, външнияткомизъм и небивалицитенесъществуващи предмети. Всички са обозначени като „много смешни” и децата могат да
аргументират оценката си за тях. Оттук, тезивидове също се определят като достъпни за
ученици от начално образование. Тъй като повече отполовината изследвани оценяват
анекдота като несмешен, при около 90% от тях липсвареакция, а 91%-100% от учениците не
могат да разберат хумора в него и се приема, че този вид всеоще е голямо интелектуално
предизвикателство за децата.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Творческото мислене на личността играе голяма роля за несъзнателните процеси,
като интуиция, което значително усложнява процедурата по диагностика”[11]. Резултатите
от изследването ни дават реално основание да направим няколко препоръки към
образователната практика на основното училище:
1. Установената липса на стремеж да се експлоатират много и различни насоки на
мислене в дейностите с обичайно съдържание очертава необходимостта да се
съдейства за изграждането на навици и умения у учениците да търсят новото и
непривичното в познатото. Творческият подход към натрупаните знания и опит за
предметите и явленията от действителността изисква да се подпомагат усилията
научениците за откриване на начини за създаване на нови построения.
2. Стимулирането на ученическототворчество чрез хумора следва да се реализира по
пътя натренинга на методите и техниките за търсене на нестандартни идеи, като
сеподтикват обучаваните сами да осъществяват контрол над извършваните
действия. По този начин се усвоява не само външния резултат от мисленето, но
имеханизма за неговото постигане.
3. Оценката на детските възможности за създаване на новостиби трябвало да се
основава не само наданните за творческата личност (наличието на много,
разнообразни, оригиналниидеи), но и на творческия процес (похватите, използвани
за достигане до новиидеи). По този начин се получава важна информация за
възможностите на учениците запреминаване през процеса на творчеството, а оттук
и справянето им с трудности, в които енеобходимо да решават често пъти чрез
хумор.
4. Един от перспективните начини за стимулиране на творческото мислене в
основното образование е включването на хумор в образователните въздействия.
Предимството на този подход се обуславя от спецификата му - като вид творчество
и от проблемите на ежедневието за обучение и възпитание в разглежданата
възраст: по- ниска степен на развитие на мисленето и беден опит.
Н.Колева „предлага други диагностични процедури на творческо мислене, за да се
оцени това явление не само в тестови ситуации, но също така и от гледна точка на реалната
активност”[11].
В интерпретацията на проблемите на творчеството, хуморът ивзаимовръзката му с
резултатите и обобщенията от емпиричното изследване, сеочертават следните приноси на
настоящата разработка:
1. Системният психологически анализ на връзката между трудностите, създадени
чрез творчество ихумор, разкрива спецификата на хумора като вид творческа
дейност и му предопределяподобаващо място в системата на педагогическата
психология.
2. Изясняват се проблемите на творческия процес, съвместно с функционирането и
развитието начувството за хумор в детска училищна възраст посредством
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установяваневъзможностите и ограниченията на децата за преминаване през
творческия процес, за възприемане и създаване на смешното и очертаване насоки
за стимулиране всферата на мисловните процеси.
3. Разработената система от критерии и показатели за диагностика натворческия
процес като условие за по-пълна и балансирана оценка на ученици от основно
образование, техният творчески потенциал и възможност за целенасочено
въздействие върхумеханизмите на новаторското мислене.
ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Лозарус, Р., Теория на стреса., http://online-psychotherapy.info/
Терзиева, М., Фолклорът на децата:Специфика и присъствие в предучилищна възраст.,
Пловдив, Изд. „Макрос 2000”, 1998.
Чукобски, К., От две до пет., Варна, 1970
Стамбор, З. „Как смехът води до ученето“ ,
http://www.apa.org/monitor/jun06/learning.aspx
Abel, Millicent H., David Maxwell (2002). Humor and Affective Consequences of stress
Task. Journal of Social and Clinical Psychology, Vol 21., April, p 165-190.
Audrieth, A. The Art of Using Humor in PublicSpeaking. ,
//http:/www.squaresail.com/auh.html., 1998.
Fry, W. Humor lehrt uns immer etwas Neues.//Psychologie heute, 2000, #1, p.67-69.
Humor. – New York: Kendall/Hunt Publishing Company, 2002.
Humor. – New York: Kendall/Hunt Publishing Company, 2002.
Hey, Jennifer, Gender and humor: Beyond the joke.1995, Victoria University of Wellington.
Koliva, N., Development of Creative Thinking of Individuals Dimensional Functional
Cognition Astivities., SOCIOINT 14, Turkey, Istanbul, 2014.
Lovorn, M, Humor in the Home and in the Classroom: The Benefits of Laughing While We
Learn, 2008
Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual
differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of
Mc Ghee, P. Understanding and Promoting the Development of Children’s
Millicent H. Abel, David Maxwell (2002). Humor and Affective Consequences of stress
Task. Journal of Social and Clinical Psychology:. Vol 21., April, p 165-190
Millicent H. Abel, Empirical Reflection on the Smile., 2006.
Provine, Robert. Psychology Today. [Online] 2012. [Cited: 02 10, 2013.]
Seaward, B. Humor’s Healing Potential. // http://www.Chausa.org/PUBS/, 1992.
the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, 37, 48-75.
Wicki, W. Humor und Entwiclung: Eine kritische Uebersicht.//Zeitschrift
fuerEntwicklungspsychologie und Paedagogische Psychologie, 2000, 32 -4, p. 173-175.
http://www.psychologytoday.com/articles/200011/the-science-laughter.
За допълнителни източници може да се разгледа „Historical views of humor” на Amy
Carrel Ph.D.,2000, University of Central Oklahoma. Retrieved on 2007-07-06
Автор: Д-р Радка Стаматова, старши учител
в Основно училище “Васил Априлов” – град Бургас.
e-mail:stamatova_21@abv.bg

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

257

ВЛИЯНИЕ НА СРАВНЕНИЕТО В РЕАЛНА И ВИРТУАЛНА
СРЕДА ВЪРХУ РАВНИЩАТА НА ЩАСТИЕ
И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА
доц. д-р Маргарита Стефанова Бакрачева – Департамент „Психология”,
ИИНЧ-БАН
д-р Диана Иванова Бакалова - Департамент „Психология”, ИИНЧ-БАН
д-р Бистра Кирилова Мизова – Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент
Охридски”
EFFECTS OF COMPARISON IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
ON HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION
Assoc. Prof. Dr. Margarita Stefanova Bakracheva – Department of Psychology,
IPHS-BAS
Dr. Diana Ivanova Bakalova - Department of Psychology, IPHS-BAS
Dr. Bistra Kirilova Mizova – Faculty of Education, Sofia University “St.
Kliment Ohridski”
В съвременния свят на високи технологии все по-трудно става да се разграничат формите на реално и
виртуално общуване, но същевременно е и все по-важно да се изследва влиянието им върху психичното
благополучие на хората в ролята им е-потребители. В доклада се представя емпирично изследване на
щастието и удовлетвореността от живота (съответно като когнитивен и емоционален компонент на
психичното благополучие) в зависимост от рамката за сравнение в реална социална и виртуална среда.
Реалната референтна рамка се изследва като еталон за съотнасяне (аз-моите приятели – други хора), а
виртуалната референтна рамка се проучва от гледна точка на типа потребителски профил и поведението
в социалните мрежи като Фейсбук. Изследването е проведено онлайн сред 479 студенти на възраст 19-30
години с авторска методика, конструирана въз основа на получени резултати от предходно изследване на
авторите. В подкрепа на резултати от други проучвания се установява, че сравнението с реален референт
като приятелите е свързано с по-високи нива на щастие и удовлетвореност, отколкото липсата на
референт или сравнението с непознат или хипотетичен референт. И докато пасивните потребители на
виртуалните социални мрежи преживяват по-ниски нива на щастие, то онези, които използват фалшив
профил са не само по-нещастни, но и по-неудовлетворени от живота си в сравнение с други епотребители, чиято самоопределеност е по-стабилна.
In the world of hi-tech we live in, it becomes increasingly difficult to distinguish between different forms of real
and virtual communication, and still increasingly important to study their influence on subjective well-being of
people in their role of e-consumers. This report presents results of a study on happiness and life satisfaction
(respectively as cognitive and emotional components of subjective well-being) with regard to the comparison in
both real social and virtual environments. The tangible reference point is examined in the perspective of
presence or absence of a real or imaginary referent; and the virtual reference point is explored in view of the
type of e-consumer profile, incl. individual behaviour in the social networking sites such as Facebook. The study
is carried out online among 479 students (19-30 years old) by using methods, developed on the basis of findings
from a previous own study. In support to findings from some other studies comparison to tangible referents,
such as friends, proves to enhance higher levels of happiness and well-being than absence of a referent or
comparison to an unfamiliar or an imaginary referent. Furthermore, “passive” e-consumers experience lower
levels of happiness, while those, who use fake profiles, are both less happy and less satisfied with their life in
general, compared to other e-consumers, whose self-determination is more consistent.

Въпросът за психичното благополучие все по-често привлича вниманието на
изследователите от различни научни области. Същевременно виртуалното и реалното
общуване в съвременния свят все повече стават неразграничими и по-скоро
взаимодопълващи се. Независимо от мотивацията и спецификата на поведение на епотребителя, виртуалната комуникация има важна роля за цялостното изграждане и
поддържане на идентичността; т.е. „оптималната” идентичност се поддържа благодарение на
улесненията и предимствата, с които виртуалната комуникация допълва реалната. Това от
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своя страна е в неразривна връзка с равнището на психично благополучие, което се определя
и от вътрешен локус на стимулите, и от външната среда. Водени от това, сме реализирали
поредица изследвания на виртуалната идентичност и психичното благополучие, както и
възможните връзки между тях.
Подходи към психичното благополучие
Интересът към психичното благополучие (ПБ) нараства особено през последното
десетилетие с развитието на позитивната психология [42] във връзка не само с индивидуалните
проявления, но и със социалните и културните измерения и просперитета на съвременните
общества [23; 48; 49]. Някои от авторите използват ПБ и щастието като взаимозаменяеми
концепти [34], докато други разграничават позитивен афект и жизнена удовлетвореност [45].
Като цяло, в съвременните изследвания могат да се разграничат няколко основни насоки 1)
социологическа и икономическа, която изучава ПБ във връзка с мястото на демографски
характеристики и основно във връзка с качеството на живот [15; 50]; 2) изследователи в
областта на психичното здраве, психология на личността; социалните и когнитивните
психолози. Тези перспективи до голяма степен са обединени на по-късен етап [18].
Някои автори правят разграничение на подходите към ПБ на хедонистична
перспектива, която изучава отделните фактори и субективната оценка за живота и
изпитваните приятни и неприятни емоции и евдемонистична перспектива, според която ПБ
се определя от справянето с екзистенциалните предизвикателства и кризи и реализирането на
личния потенциал [40; 21; 39]. В България също има различни изследвания на ПБ. Част от
тях са насочени към търсенето на връзки между измеренията на психологическото и
субективното благополучие като взаимосвързани, но различни концепти [12]. Други търсят
връзките между субективното психично благополучие
и идентичността и някои
индивидуални фактори [1; 4; 5] и връзката между психичното благополучие и личностови
фактори [13].
Основната мотивация за проведените от нас изследвания е във факта, че в
съвременната изследователска линия продължава да липсва ясното разграничение между
понятията и по-конкретно терминът (субективното) психично благополучие често се
използва като взаимнозаменяем с термина „щастие“. Няма и диференциация между щастието
и удовлетвореността от живота. До известна степен това се дължи на различните дискурси,
а от друга страна на многобройните фактори, които определят нивата на психично
благополучие. Тук се отнасят предикторите на индивидуално, групово и културно равнище.
Интересен дебат има и по отношение на това може ли ПБ да се повиши или не. От едната
страна са защитниците на позицията, че щастието е цикличен процес и че щастливите
периоди се следват от периоди на изживявано нещастие. С други думи, умишленото
повишаване на нивото на щастие скоро се потиска и се следва от период на изживявано
нещастие. От другата страна са застъпниците на възгледа, че щастието е фиксирана черта и
следователно не може да бъде променяно въпреки, че за определени краткосрочни периоди
се повлиява от основни жизнени събития.
Съществуват ли универсални фактори, които определят степента на психично
благополучие или предикторите му са индивидуално зададени, т.е. зависят от субективните
цели и ценности на индивида? Отговорът на този въпрос в голяма степен определя двата
основни подхода към психичното благополучие. Хуманистичният подход
търси
универсалните предиктори на благополучието във връзка с човешките потребности.
Психичното благополучие се повишава вследствие удовлетворяването на вътрешни цели
(любов, автономност), подобряване на личностния растеж, независимостта, добрите
социални връзки и нарастването на чувството за общност [40; 39; 20]. Другият подход на
интерпретация е основан на индивидуално зададени детерминанти на психичното
благополучие. Към него могат да бъдат причислени целевият подход за изучаване на
психичното благополучие и подходът субективно психично благополучие. Субективното
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психично благополучие се разглежда като многодименсионален конструкт, съставен от
когнитивен и афективен компонент [18; 22; 24]. Акцент са не универсалните човешки
потребности, а индивидуалните предиктори на психичното благополучие [38; 27; 17; 19; 37].
Обобщаващият подход интегрира елементите на другите подходи за изучаване на
благополучието, като ги разширява и свързва с индивидуалните различия между хората,
акцентирайки върху субективната страна на психичното благополучие. На второ място, той
позволява проследяване не само на интериндивидуални, но и на кроскултурни различия в
степента на субективното психично благополучие
Ние споделяме перспективата за субективния, а не толкова за универсалния характер на
щастието въпреки безспорните доказателства и за второто. Поради тази причина представяме
и изследваме универсалните фактори, които го обуславят, но пречупени през спецификата на
индивидуалните възприятия и преживявания. Подходът на нашето изследване е по-различен и
прави разграничение между удовлетвореност от живота, щастие и психично благополучие и
възприемането им от изследваните лица [8; 10; 2; 11]. В своите изследвания сме потвърдили,
че когнитивният компонент удовлетвореност от живота и емоционалният компонент –
щастието – се определят от различни предиктори и човек може да е неудовлетворен от живота
си, но щастлив. Като когнитивен компонент удовлетвореността от живота се определя от
социално-културния контекст и материалното изражение на постигнатите цели и условията на
живот. Щастието и положителните емоции от друга страна, се определят от различни фактори
и въпреки, че не са удовлетворени от живота си, изследваните българи са щастливи.
Основният извод е, че равнищата на щастие и удовлетвореност от живота се детерминират от
обективните условия, но в голяма степен като водещ се запазва субективният елемент на
оценката. Щастието се очертава като по-широка или мета-категория, детерминирана основно
от вътрешната мотивация, докато удовлетвореността от живота се променя основно от
външните влияния. Това е важно разграничение при описването на психичното благополучие
като многоизмерен конструкт, който може да се да се изследва с цел неговата диагностика,
прогностика и управление [4; 8; 10; 11].
Връзка между психичното благополучие и виртуалната реда
Един широко дискутиран през последните десетилетия въпрос е как Интернет влияе
на качеството на живота [30; 25]. Тук данните в литературата са многопосочни. Според
някои използването на интернет за комуникация с незабавни съобщения с познати подобрява
качеството на романтичните връзки и добрите приятелства. Същевременно, използването на
Интернет за влизане в чат румове и за забавление обаче намалява качеството на
романтичните връзки и приятелствата [14], а други посочват, че комуникацията в анонимна
компютърно опосредствана среда най-често води до увеличаване на позитивните емоции към
лицата, с които е-потребителите общуват [46]. Мигновените съобщения осигуряват
възможност за едновременно свързване на няколко е-потребителя и стимулират по-лесно
себеразкриване поради физическата дистанция [31; 35; 36]. Проведен е експеримент,
насочен към повишаване на субективното психично благополучие на възрастните при
включването им в социални виртуални мрежи. При измерване на резултатите спрямо
резултатите в контролна група през първите три месеца се повишават ПБ, самооценката,
оптимизмът, позитивните афекти и чувството за социална свързаност. С течение на времето
обаче след 12 месеца резултатите спадат и се изравняват или са даже под тези, показани от
контролната група, което вероятно може да бъде обяснено с адаптацията и връщането към
базова линия на индивидуално психично благополучие [28].
Според повечето изследвания Интернет оказва влияние върху социалното,
благополучие, в икономическата сфера и връзките с околните [16; 30; 25]. В опит да се
обоснове методология за измерване на влиянието на Интернет върху психичното
благополучие са потърсени предимствата и недостатъците, свързани с ползването на
Интернет в сферите потребление, професионален живот, свободно време, образование,
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социален живот, живот в общността и интимен живот. За професионалната сфера например
са изброени следните положителни моменти: Интернет повишава качеството на труда,
осигурявайки на хората възможност да работят в удобно за тях време, гъвкавост на работа
(от дома), осигуряване на по-лесни комуникации, възможност за работа онлайн и
контролиране на нуждите от доставки и нуждите на клиентите. Недостатъците са свързани с
претоварване, разсейване, спиране на връзката, застояване пред компютъра и спам. За
сферата на социалните контакти предимствата са: удобство на ползване, ниска цена,
възможност за оставяне на съобщения в удобно за изпращащия време, разширяване на
мрежата от социални контакти. Недостатъкът е прекалената натовареност с различни
комуникации. В съвременния свят хората все повече разчитат на Интернет за осъществяване
на социалните си контакти и очакват другите да са на линия [43].
Относно продължителността и честотата се посочва, че ежедневното ползване на
интернет е косвено свързано с по-ниско ПБ, но връзката е опосредствана от личностовите
черти: интроверсия, емоционална нестабилност и от недобри социални контакти [32; 33;
53]. По-продължителният престой в Интерет е свързан с по-чести депресии и чувство за
самота [33]. Според други изследователи връзката е обратна [29]. Относно личностовите
диспозиции също съществуват разногласия. Според едни при екстравертите ПБ се повишава
[32]. Според други когато ориентацията е социална, няма връзка между Интернет и ПБ [52]
или не се открива връзка [29; 41; 51].
Можем да обобщим, че ранните изследвания поддържат хипотезата за увеличаване на
самотата и влошаване на личните връзки вследствие на употребата на Интернет [33], което
води до създаване и поддържане на изкуствени взаимоотношения и влошава
взаимоотношенията в реалния контекст. С навлизането на Интернет масово тази хипотеза е
отхвърлена [47]. Сега се издига хипотезата за стимулирането – комуникацията стимулира
установяването на връзки с непознати и подобрява качеството на връзките с познатите.
Комуникацията онлайн подобрява и реалните приятелства и връзки. Това се отнася основно
до тези, които общуват с реални познати, а не с непознати хора онлайн [35; 36]. Според
други изследвания качеството на връзките зависи от целите, за които се използва Интернет.
Има подкрепа и за двата възгледа. Поддържането на връзки с другите е в основата на
успешното стареене [44]. Има няколко различни заключения, свързани с влиянието на
Интернет: че използването на Интернет повишава психичното благополучие; че повишава
позитивните емоции; че повишава самооценката; че повишава оптимизма; че удовлетворява
степента на социална свързаност; че намалява потребността от социално приемане.
В свои предишни изследвания сме извели обобщените портрети, които отразяват
връзката между времето, което е-потребителите прекарват в онлайн общуване и дейностите,
които са предпочитани от тях. Предпочитаните дейности отразяват начина на възприемане
на онлайн комуникацията от гледна точка на “личните ползи” и удовлетворените
потребности, които мотивират е-потребителите да ползват социалните мрежи. Едно от
практическите проявления на промените в съвременния свят е увеличаване на пасивността
като нагласа и търсенето на лесни начини за удовлетворяване на личните потребности.
Общуването в социалните мрежи напълно отговаря на тази нагласа и на трите нива на
индивидуално функциониране – когнитивно, емоционално и поведенческо, тъй като може да
се осъществи лесно и без човек да става от компютъра. Въпреки, че е в пасивна форма,
общуването се възприема като реално удовлетворяване на потребността от общуване и
вписване в социалния свят. Същевременно, се осигурява значително по-голям кръг от лица, с
които може да се осъществи комуникацията. В този смисъл виртуалните социални мрежи не
са алтернатива или заместител – те предоставят всички ползи, свързани с реалното
общуване. В допълнение, те са по-лесен за използване начин, осигуряват контакт със
значително по-голям кръг хора едновременно, имат връзка и с личния, и с професионалния
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живот. Затова ги определяме като нова форма на пасивна включеност, що се отнася до
поддържането на личните връзки [6; 7; 3; 9].
Като измерение в настоящето изследване използваме изведени в предишни
изследвания типове потребители, в зависимост от начина, по който възприемат общуването и
структурират времето си в Интернет, т.е. най-общо според поведението им в Мрежата.
1. Групата на консервативните общува само с реално познати хора, които включва
като приятели във Фейсбук. Профилът е заключен, не се приемат заявки от
непознати. Представителите от тази група използват Фейсбук като разширение и
допълнение на личните си контакти с избрани от тях хора. Общуването е
доверително и цели дълбочина на социалния контакт.
2. Групата на професионалистите обхваща основно журналисти и популярни
личности, които имат над 2000 контакта, както и хора, които застават зад
определени социални, политически и др. каузи. Тази група проявява голяма степен
на активност във Фейсбук. Конкретно при тази група времето е малко плаващо,
защото отчетохме, че при тях профилът е отворен денонощно поради спецификата
на ползване и с информативна, професионална цел. Търсят както социалните, така
и професионални, лобистки и комерсиални елементи в общуването в мрежата.
Социалните взаимодействия са по-скоро неангажиращи и поддържани с много
хора.
3. Групата на пасивните - профилът е отворен, но самите потребители не са
активни, не постват на стената и са концентрирани да наблюдават активността на
контактите си. Имат ограничен кръг хора, с които поддържат реални връзки в
ежедневието. Основна цел е социалното сравнение и себеутвърждаването, а не
поддържане на значими социални контакти.
4. Групата на отворените към нови контакти с лична цел забавление и търсене на
многообразие. Общуването основно цели установяване на нови контакти,
предимно повърхностни, за да се утвърди собствения статус. Търси се предимно
неангажиращо забавление и флирт. Когато коментират чужди публикации, целта е
да бъдат забелязани. Стремеж е включване на максимален брой контакти.
5. Група на фейк потребителите, които компенсират свои личи проблеми или са
фиксирани върху опит за манипулиране и “наказване” на бившо гадже, опит за
“пързаляне” на приятели или непознати. Основна цел е анонимно общуване с
максимален брой хора, трупане на “приятели” и поддържане на неформални
контакти с тях зад бариерата на измислен, компенсаторен профил. Известен
процент от тях поддържат фейк профила, за да играят игри без това да бъде
достояние на реалните им познати.
6. Група на креативните - това е и групата на хората, които са изключително
активни в постването на стената си и
търсят интригуваща и интересна
информация и факти, които да споделят с другите или са активно заети с
измисляне на собствени текстове или коментар по актуални теми. Търсят ефекта на
себепредставяне и потвърждаване на собствения статус и са чувствителни към
получаването на обратна връзка.
7. Група лица, които нямат Фейсбук профил. Въпреки, че е малка в процентно
съотношение, тази група е интересна поради яростното отстояване на позицията,
че всичко трябва да става реално. Представителите на тази група са отворени към
използване на електрона поща и скайп като средство за работа и комуникация, но
не социалната мрежа като алтернатива за поддържането на социални контакти
По-ранни резултати отчитат, че най-много време онлайн прекарват групите на
“отворените към нови контакти” “креативните”, ползващите фейк профил и групата на
“професионалистите”. Това означава, че удовлетворяваните потребности, за които епотребителите отделят най-много време, са възможността за социално сравнение с акцент
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върху конкурентността и себеутвърждаването, а не върху установяването и поддържането на
значими социални контакти; измерване на собствената стойност чрез съпоставяне с
информацията, предоставена в профилите на близки и познати; като средство за поддържане
на голям брой
повърхностни контакти, чрез което се намира ефекта на доброто
себепредставяне и повишаване на статуса чрез включване на голям брой „приятели“.
Доминиращата тенденция е, че не се търси дълбочина на социалния контакт, а по-скоро
неангажиращо забавление и както социален, така и комерсиален елемент в общуването в
мрежата. За онлайн комуникации най-малка част от свободното си време отделят епотребителите, които възприемат общуването като доверително и търсят дълбочина на
социалния контакт с по-малко на брой, но по-задълбочени контакти [9; 16].
Метод и процедура
Основната цел на настоящото изследване е да се определи степента, в която хората се
самоопределят като щастливи и удовлетворени от живота си в зависимост от реалната и
виртуалната референтната рамка.
Реалната референтна рамка изследваме от гледна точка на наличието или отсъствието
на реален референт (приятелите) или непознат/хипотетичен референт (гражданите на други
европейски страни). Виртуалната референтна рамка операционализираме през призмата на
поведението в социалната мрежа Фейсбук, т.е. от гледна точка на типа потребителски
профил (Вж. по-горе), както и на честота на смяна на профилната снимка.
За постигане на тази цел определяме следните задачи:
1. определяне влиянието на отсъствието на референт, на сравнението с приятели или
с граждани на други европейски страни върху степента на изживявано щастие и
удовлетвореност от живота (реална референтна рамка)
2. определяне влиянието на типа профил на потребителя във Фейсбук и на честотата
на смяна на профилната снимка върху степента на изживявано щастие и
удовлетвореност от живота (виртуална референтна рамка)
В съответствие с целта и формулираните задачи, определяме като основни следните
измервани и анализирани параметри на изследването: 1) преценка за субективното равнище
на щастие и удовлетвореност през живота като цяло – индикативни за това са 6 айтема с
оценки от страна на изследваните лица по 7-степенна Ликертова скала. 2) оценка на
изживяваното чувство на щастие при различните групи потребители на социалните мрежи 3)
честота на смята на профилните снимки
Очакванията ни са няколко:
1. Очакваме различия в степента на щастие и удовлетвореност от живота в
зависимост от това с кого се сравняват респондентите, т.е. от референтаната рамка.
2. Очакваме виртуалният профил в социалната мрежа да има връзка със степента на
щастие и удовлетвореност
3. Очакваме честотата на смяна на профилната снимка да е свързана със степента на
щастие и удовлетвореност
Методи на изследване
За проследяване на определените параметри и взаимовръзки е използван
многокомпонентен авторски въпросник. Първият компонент се състои от айтеми за
проучване на предпочитанията на изследваните лица при използване на социалните мрежи с
цел извеждане на профила им. Скалата е разработена в резултат на работата от предишно
изследване, което на базата на структурирани интервюта позволи да бъдат изведени
индикатори, определящи профила във вид на въпросник с 16 айтема. По-конкретно,
индикаторите са извлечени и оценени чрез експертна оценка, осъществена от трима
независими експерта. Общото ниво на съгласуваност между експертите за цялата скала
възлиза на 81%. Вторият компонент на въпросника се състои от айтеми за оценка
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равнището на удовлетвореност и щастие през живота като цяло със 7-степенен Ликертов
формат на отговаряне (от 1-„много нещастен/неудовлетворен“ до 7-„много
щастлив/удовлетворен“). Като цяло така образуваната скала има много добър коефициент на
консистентна надеждност α=0,865. Използваме еднофакторен дисперсионен анализ
(ANOVA) за проследяване влиянието на поведението в мрежата като тип профил и честота
на смяна профилните снимки върху нивата на щастие и удовлетвореност, T-тест за
независими и за свързани извадки за сравнение между степента на щастие и
удовлетвореност, съответно без оглед на и в зависимост от рефернтната рамка. Третият
компонент е скалата за количествено определяне на честотата на смяна на профилната
снимка е 5-степенна интервална скала (от „по-често от веднъж месечно“ до „по-рядко от
веднъж годишно“).
Изследвани лица и процедура на изследването
Изследването е проведено през месец май-август 2014 година. В него взеха участие
общо 479 студенти на възраст 19-30 години, 41% мъже и 59% жени. Изследването е
проведено изцяло онлайн с платформа, която гарантира анонимността на участниците. Това
се наложи основно поради необходимостта от определяне на профила на потребителя на
социалните мрежи. Поради тази причина впоследствие значително намалихме броя получени
въпросници. Поради спецификата на мотивите за създаване и използване на fal[iw профил,
което сме установили в предишни свои изследвания, всички лица, които посочиха, че имат
поне един фалшив профил въпреки, че могат да бъдат категоризирани към някоя от групите
потребители на социални мрежи, бяха отнесени само към категорията Фейк потребители. По
този начин запазваме чистотата на останалите групи. От нашата извадка 102 лица могат да
бъдат отнесени към определена група, но същевременно ползват и фейк профил, а 54 от
лицата са отнесени към повече от една профилна група. Ние взехме под внимание тези две
обстоятелства, свързани със особеностите на участниците в изследването, което наложи
редуцирането на техния брой до 323. Поради спецификата на разпращане на поканата за
попълване на въпросниците в тази извадка са включени само лица, които имат профил във
Фейсбук.
Основни резултати от изследването
Общата картина на разпределение на изследваните лица по дадени отговори е
представена на фиг. 1 и фиг. 2. По отношение честотата на смяна на профилните снимки
разпределението е както следва:

35

65

сменят снимката си
по-често от веднъцж
на три месеца
сменят снимката си
по-рядко от веднъцж
на три месеца

Фигура 1. Честота на смяна на профилната снимка (в %; N-323)

264

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

След обобщението на резултатите за интервал от три месеца (което се оказа модата на
смяна) се оказа, че 65% от изследваните потребители не сменят снимката си, докато 35% я
сменят в интервал от три месеца.
По отношение на групите потребители установихме следното разпределение: найголяма е групата на лица, които имат фалшив профил освен личния си, а най-малко лица
попадат в групата на „креативните”.

Фигура 2. Очертани групи е-потребители (в %; N-323)

Общите резултати за изследваните лица потвърдиха многократно установеното в
различни култури, че нивата на щастие и удовлетвореност от живота са по-високи от
неутралната точка. На фиг. 3 представяме поляризираните групи под и над неутралната
точка единствено с илюстративна цел, тъй като предметът на изследването е друг. Щастливи
са 75%, а удовлетворени – 62% от изследваните лица. Този резултат не кореспондира с
предишни български изследвания в други възрастови групи, при които се очертава силна
неудовлетвореност от живота и вероятно е свързан и с по-ниската възраст на тази извадка,
но следва да се отбележи като положителен.

Фигура 3. Процентно разпределение на поляризираните нива на щастие/нещастие
и удовлетвореност/неудовлетвореност от живота (в %; N-323)

По отношение на степента на определяне на субективното ниво на щастие изходихме
от рамката за сравнение. В референтния подход презумпцията е, че е много важно с кого се
сравняваме [26; 37]. Затова в изследването заложихме три групи въпроси – проследяване на
общото ниво на самоопределяне в областите щастие и удовлетвореност от живота,
самоопределяне в рамките на щастие и удовлетвореност при съпоставяне с приятели и при
сравнение с гражданите на други европейски страни. Тази част от въпросите се отнася до
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реалната референтна рамка. По-нататък са представени и резултатите за влиянието на
виртуалната референтна рамка.
Таблица 1. Общи статистики
вие-щастливи
вие-удовлетворени

323
323

2,00
2,00

7,00
7,00

5,08
4,76

Стандартно
отклонение
0,96
1,04

щастливи-сравнение с приятели

323

2,00

7,00

5,32

1,17

удовлетворени-сравнение с приятели

323

2,00

7,00

5,01

1,21

щастливи-сравнение с Европа

323

1,00

7,00

3,88

1,48

удовлетворени - сравнение с Европа

323

1,00

7,00

3,64

1,38

N

Мин.ст-т

Макс. ст-т

Средна ст-т

Веднага прави впечатление разликата в минималните стойности – те се появяват
единствено при сравнението с Европа. Влиянието на стандарта за сравнение проличава също
особено ярко при съпоставянето с гражданите на Европа. Преди да проследим този резултат
в табл. 2 представяме анализа на свързани извадки за проследяване на различията между
личните нива на щастие и удовлетвореност от живота.
Таблица 2. Разлика между емоционалния
и когнитивния компонент на психично благополучие
Променливи

Средна
стойност

вие-щастливи / виеудовлетворени

Стандартно
отклонение

95% доверителен
интервал

долен
3.24

.78

t-стойност

Ниво на
значимост

горен
.17

.47

4.30

.00

В унисон с предишни получени от нас резултати [4] тестът за сравнение на свързани
извадки потвърди, че, и в тази група изследваните лица се самоопределят като по-щастливи,
отколкото удовлетворени от живота си. Резултатите, акцент на това изследване, са
представени в следващите таблици, които описват влиянието на референтната рамка при
определяне на психичното благополучие.
Таблица 3. Влияние на реалната рамка за сравнение върху равнището
на щастие и удовлетвореност от живота в зависимост от рамката за сравнение
Променливи
вие-щастливи
щастливи -сравнение с приятели

Средна
стойност
5,08
5,32

вие-удовлетворени
удовлетворени-сравнение с приятели

4,76

вие-щастливи
щастливи-сравнение с гражданите на Европа

5,08

вие-удовлетворени
удовлетворени-сравнение с гражданите на Европа

4,76

5,01
3,88
3,64

Т-стойност
-2.51
-2.60

значимост
.01
.01

9.50

.00

9.60

.00
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Резултатите от теста за сравнение на свързани извадки очертават значими различия.
От една страна, когато хората отговарят колко щастливи и удовлетворени се чувстват от
живота си като цяло, без да се сравняват с никого, дават по-ниска оценка, отколкото, когато
се съпоставят с приятелите си. От друга страна, оценките за щастието и удовлетвореността
им са значително по-ниски, когато сравняват себе си с гражданите на Европа.
Резултатите за влиянието на виртуалния профил върху нивата на щастие и
удовлетвореност са представени в табл. 4 и 5.
Таблица 4. Влияние на виртуалната рамка
за сравнение върху равнището на субективно чувство на щастие
(I) Група
потребители

Пасивна група

Потребители с
фейк профили

Средна
Стандартно
стойнос
отклонение (I)
т (I)

(J) Група потребители

Консервативна група
Професионална група
Отворени към нови
.843 контакти
Потребители с фейк
профили
Група на креативните
Консервативна група
Професионална група
Пасивна група
.930
Отворени към нови
контакти
Група на креативните
Общо

4.537

4.235

39
52
55

Средна
стойност
(J)
5.96
5.16
5.74

77

4.24

.93

-.30

.13

35
39
52
65
55

4.86
5.96
5.16
4.54
5.74

1.19
.78
1.03
.84
.92

-.32
-1.73*
-.93
-.30
-1.51*

.11
.00
.06
.13
.00

35
323

4.86
5.08

1.19

-.62

.10

N

Стандартно
Разлика
отклонение между ср.
(J)
ст-ти (I-J)
.78
-1.43*
1.03
-.63
.92
-1.21*

Значимост
(р)
.00
.09
.00

Резултатите от дисперсионния анализ показват, че групата на пасивните е-потребители
е с по-ниски нива на щастие в сравнение с групата на консервативните и на отворените към
нови контакти. Сходни са резултатите и за потребителите с фейк профили, които също се
оказват значително по-нещастни от консервативните и от отворените към нови контакти.
Таблица 5. Влияние на честотата на смяна
на профилната снимка върху равнището на субективно чувство на щастие
Групи потребители
сменят профилната си
снимка > 3 месечно
сменят профилната си
снимка < 3 месечно

Стандартно
отклонение

N=323

Средна ст-т

113

4.34

0.95

210

5.82

1.18

Разлика в
средните ст-и

t-стойност

Ниво на
значимост

1.48

21.86

.00

Според теста за независими извадки, потребителите, които сменят профилната си
снимка по-често от веднъж на три месеца, демонстрират по-ниско равнище на изживявано
чувство на щастие. Аналогични резултати получихме и по отношение на удовлетвореността
от живота (табл. 6 и 7).
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Таблица 6. Влияние на виртуалната рамка
за сравнение върху равнището на удовлетвореност от живота
(I) Група
потребители

Потребители с
фейк профили

Средна
стойност
(I)

4.131

Стандартно
отклонение (I)

39
52
65
55

Средна
стойност
(J)
5.15
5.31
4.36
4.6

Стандартно
отклонение
(J)
.97
1.08
1.23
1.02

Разлика
между ср.
ст-ти (I-J)
-1.02*
-1.18*
-.23
-.47

35
323

4.99
4.76

1.268

-.867*

(J) Група потребители

Консервативна група
Професионална група
Пасивна група
.957
Отворени към нови
контакти
Група на креативните
Общо

N

Значимост
(р)
.00
.00
.20
.12
.01

Резултатите от дисперсионния анализ разкриват, че притежателите на фейк профили
са по-неудовлетворени в сравнение с групите на професионалистите, консервативните и
креативните. В рамките на тази извадка не се наблюдават значими различия в степента на
удовлетвореност от живота между останалите типове потребители в зависимост от
поведението им в социалната мрежа.
Таблица 7. Влияние на честотата на смяна
на профилната снимка върху равнището на удовлетвореност от живота
Групи потребители
сменят профилната си
снимка > 3 месечно
сменят профилната си
снимка < 3 месечно

N=323

Средна
ст-т

Стандартно
отклонение

113

4.12

0.95

210

5.39

1.18

Разлика в
средните ст-и

1.27

t-стойност

14.37

Ниво на
значимост

.00

Според теста за сравнение на независими извадки, потребителите, които сменят
профилната си снимка по-често от веднъж на три месеца, са по-неудовлетворени в сравнение
с потребителите, които сменят снимката си по-рядко.
В тази извадка не се отчита влияние на пола и възрастта върху степента на щастие и
удовлетвореност от живота.
Дискусия
Като цяло повечето изследвани студенти са щастливи и удовлетворени от живота си,
като превес има декларираното изживявано щастие, което е по-високо в сравнение със
степента на удовлетвореност от живота. Също така най-голяма част от изследваните
студенти попадат в групата потребители с фейк профили. Тези два резултата можем да
интерпретираме във връзка с възрастта и статуса на изследваните лица. Според предишни
данни за България в по-високите възрастови групи хората се определят като силно
неудовлетворени. Студентите са все още във възрастта, в която комуникацията с околните и
кариерното развитие имат своя специфика. Те са и по-склонни да експериментират и
вероятно това е обяснението за високият процент използвани фалшиви профили.
Очакванията ни за влияние на реалната и виртуална рамка за сравнение чрез
виртуалния профил и поведението в мрежата върху нивата на щастие и удовлетвореност от
живота се потвърдиха. По отношение влиянието на реалната референтна рамка се
наблюдава интересен феномен. От една страна, когато студентите отговарят колко щастливи
и удовлетворени се чувстват от живота си като цяло, те дават по-ниска оценка в сравнение с
оценката, когато се съпоставят с приятелите си. От друга страна, оценката за щастието и
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удовлетвореността им е значително по-ниска, когато сравняват себе си с гражданите на
Европа. Това е потвърждение за силата на ефекта на сравнението – когато се сравняваме с
хора в сходна ситуация, приписваме много по-позитивни характеристики на
действителността. Когато обаче базата за сравнение е хипотетичен външен стандарт
(отражение главно на нашите проекции, тъй като само предполагаме как се чувстват хората в
Европа), ситуацията е далеч по-различна. Когато оценяват сами себе си (отново спрямо
хипотетичен и абстрактен стандарт), хората са по-склонни да проявяват повече песимизъм.
При сравнението с реален референт (приятелите) те посочват по-високи степени на
изживявано щастие и удовлетвореност от живота. Този извод е потвърждение за силата и
значението на фактори на средата в субективната оценка.
По отношение влиянието на виртуалната референтна рамка, отразена от
различията между профилите на е-потребителите установяваме, че групите на креативните,
отворените към нови контакти, консервативните и професионалистите нямат различия в
средните стойности по щастие и удовлетвореност от живота. Групите на пасивните и
потребителите с фалшиви профили се оказват с по-ниски нива на щастие в сравнение с
консервативните и отворените към нови контакти. За тези, които сменят по-често
профилната си снимка установяваме, че са по-нещастни в сравнение с тези, които я сменят
по-рядко. Този резултат е много интересен и може да се интерпретира в няколко посоки.
От една страна пасивната/рецептивна нагласа намалява възможностите за повишаване на
равнището на изживявано щастие. Липсата на ясна самоопределеност и структурирани
цели и мироглед, което мотивира поведението на потребителите с фейк профили, също не
стимулира чувството на щастие. Това се потвърждава и от различието между двете групи
потребители – които по-често или по-рядко сменят своята профилна снимка. Ясната
самоопределеност по отношение на себепредставянето е свързана с по-високо ниво на
щастие, отколкото продължаващото експериментиране в търсене на себе си или на
положителната оценка от страна на другите. Резултатите за различията между епотребителите отразяват влиянието на референтната рамка за сравнение във виртуална
среда. Групата на консервативните общува основно с реални познати. Както при
представените резултати за сравнението с приятели, това е предпоставка те да се чувстват
по-щастливи. Групата на потребителите с фалшиви профили общува основно с
имагинерни приятели или с други думи, използваният референтен стандарт не е
действителен, което е предпоставка за по-ниски равнища на щастие.
Впечатление прави, че по отношение на удовлетвореността от живота при групата
на пасивните няма статистически значими различия спрямо останалите групи.
Потребителите на фалшиви профили са по-неудовлетворени от професионалистите, от
консервативните и от креативните, а тези, които по-често сменят профилната си снимка,
имат по-ниска удовлетвореност от живота (редом с по-ниските нива на щастие). Това е
интересно предвид разликата между емоционалния и когнитивния компонент на психичното
благополучие. Липсата на активност, характерна за групата на пасивните, им осигурява помалко сблъсъци и разочарования и по-високо спокойствие. Въпреки, че са с по-ниски нива на
щастие, те са удовлетворени от живота си. От своя страна е-потребителите с фалшиви
профили, които поддържат имагинерна активност, трудно могат да постигнат реална
удовлетвореност, пребивавайки основно в нереален свят и най-вече, представяйки се с
нереална самоличност, което дава отражение на общото им чувство за самоопределеност.
Можем да заключим, че сме склонни да се самоопределим като най-щастливи и
удовлетворени в най-висока степен, когато се сравняваме с реалните хора, с които живеем и
общуваме. Всяко сравнение и използване на референт на наши идеализирани представи или
избор на характеристики, които проективно отнасяме като значими, водят до понижаване на
усещането ни за психично благополучие. Това се отнася не само до реалната, но и до
виртуалната среда, които определят битието на съвременните хора. Щастието, както и
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удовлетвореността от живота, се подкрепят от ясната и стабилна самоопределеност и
достатъчна степен на активност и целенасоченост в изборите и поведението,
продължаващото търсене и експериментиране от своя страна – напротив – понижават
общите нива на психично благополучие.
Този резултат е от съществено значение за практическите програми и подходите в
рамките на консултативната практика. Техниките за повишаване на психичното
благополучие могат да се свържат с доказалите се стратегии и подходи към повишаване на
себеоценката, разработени в същата парадигма на себеотнасяне и себерефлексия спрямо
значими индивидуално избрани референти.
Това изследване има едно основно ограничение – възрастта и социалния статус на
изследваните лица. Вероятно при сравнение на различни възрастови групи, както и на
извадка с различни индивидуални (напр. възраст) и социални параметри (материален статус,
заетост или отсъствие на такава и др.), ситуацията би била по-различна. Въпреки
споменатото ограничение на изследването, то има приносен характер по отношение на
изследването на взаимовръзките и влиянието на типовете еталони за сравнение и
себевъзприемане по отношение на щастието и жизнената удовлетвореност, които хората
използват в реална и виртуална среда.
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THE IMPACT OF SELF-ESTEEM AND LEVEL
OF GENERAL ANXIETY AND ANXIETY BEFORE EXAMS
The purpose of this study was to clarify the relationship of confidence with the level of general
anxiety and anxiety before exams, and to determine the difference between general and anxiety and
anxiety before exams for fourth year students.
Measuring instruments that were used in this research were Rosenberg self-esteem Scale, Scale of
general anxiety by Hamilton and Test Anxiety Inventory (TAI).
The research involved 70 participants, students from the Institute of Social Work and Social Policy
at the Faculty of Philosophy, Skopje.
Data showed that there is lower level of anxiety among students with higher (normal) self-esteem,
and that those with low self-esteem have a significantly higher percentage of anxiety.
It also showed that students with higher general anxiety have significantly higher level of anxiety
before exams.
Self-esteem and anxiety are very important factors affecting achievement in the field of school
success, but also the impact on mental and physical development of each child. Adolescence
however, is a period of tremendous change in which a person grows and matures, that it is a period
in which a person passes from childhood into adulthood. In this period incurred physical,
psychological and social changes in personality. The beginning of adolescence is considered
puberty and marks the entrance end in early adulthood.
In adolescence personal identity is achieved through the integration of various aspects of the image
itself. In this age adolescents build their moral code, which is the general principles that lead to their
audits and their alien behavior. Personal identity consists of three broad elements: a sense of unity, a
sense of continuity and a sense of mutuality between his and others' perception. One of the
problems of adolescents about their identity is the application of its continuity. Who am I now
depend on who I was and what will be (Skaric, 2004).
The purpose of this research is to investigate whether there is a connection of anxiety (from testing
situations, overall, overt anxiety, dissatisfaction with the school) with the image itself, self-respect
as her emotionally - the value component (expressed via the general attitude towards themselves,
attitude towards parents and elegant attitude towards peers and attitude towards school and
learning).
The survey was conducted in September 2014, which has a convenient sample of 85 subjects, social
work students. Most of the respondents (Ν = 44) were female and the rest (Ν = 41) were male.
Respondents aged 18 to 22 years. Due to incompletely filled tests in further processing of the data
included answers of 82 respondents.
For each respondent obtained measures relating to self-esteem and measures related to anxiety. The
following will be shown the results of the statistical analysis of data and results obtained from
testing the hypothesis.
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Table 1. Descriptive for the sample for self esteem
N

total

school

home

Social

self

Self esteem

М-

M-

empirical theoretical

SD

theoretical

Empirical

min

max

min

max

Male

38

15,11

11

3,31

0

22

7

21

female

44

15,38

11

3,08

0

22

9

20

N

82

15,25

11

3,17

0

22

7

21

Male

38

6,29

4

1,69

0

8

1

8

female

44

6,41

4

1,08

0

8

3

8

N

82

6,35

4

1,39

0

8

1

8

Male

38

6,26

4

1,82

0

8

1

8

female

44

6,59

4

1,31

0

8

3

8

N

82

6,43

4

1,57

0

8

1

8

Male

38

5,52

4

1,81

0

8

1

8

female

44

5,79

4

1,86

0

8

1

8

N

82

5,67

4

1,83

0

8

1

8

Male

38

33,21

23

7,01

0

46

6

38

female

44

34,18

23

5,57

0

46

6

38

N

82

33,55

23

6,29

0

46

15

43

Analyzing the results of Table 1, we see that all the values achieved for components of self-esteem
male and female respondents have outweigh the theoretical medium values. It is interesting that all
components of the image of the women had higher achievement than males. Such a picture is
obtained when analyzing the data for self-esteem in general, and all its components.
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Table 2. Descriptive for the sample for anxiety
М

M

empirical

theoretical

38

5,71

7,5

Female

44

8,27

N

82

Male

N

Anxiety

exam
manifest
social
school

Empirical

min

max

min

max

3,83

0

15

0

14

7,5

3,89

0

15

0

14

7,08

7,5

4,05

0

15

0

14

38

5,39

6,5

3,54

0

13

0

12

Female

44

6,68

6,5

3,25

0

13

0

12

N

82

6,08

6,5

3,42

0

13

0

12

Male

38

5,32

4,5

1,99

0

9

2

9

Female

44

5,68

4,5

2,46

0

9

1

9

N

82

5,51

4,5

2,25

0

9

1

9

Male

38

2,97

3,5

1,97

0

7

0

7

Female

44

2,68

3,5

1,81

0

7

0

7

N

82

2,81

3,5

1,88

0

7

0

7

Male

38

19,39

22

7,42

0

44

6

38

Female

44

23,31

22

8,10

0

44

6

38

N

82

21,50

22

7,99

0

44

6

38

Male

total

SD

Theoretical

Analyzing the results of Table 2, we notice that the male examinees achieved lower mean values
compared with the theoretical component test anxiety (M = 5,71), manifested anxiety (M = 5.39)
and dissatisfaction with school (M = 2 , 97). But in terms of social component I, empirical
arithmetic mean (M = 5.32), exceeding the theoretical arithmetic mean (M = 4.5). In terms of
anxiety entirely evident that the descriptive level of male respondents generally have lower
empirical value (M = 19:39) from the theoretical (M = 22).
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The results in Table 2, shows that female students compared with theoretical values achieved higher
average scores on the anxiety component examination (M = 8,27), manifested anxiety (M = 6.68)
and social I (M = 5.68 ). But the last subscale, dissatisfaction with the school, resulting arithmetic
mean (M = 2.68) is lower than the theoretical (M = 3.5). In terms of anxiety entirely evident that the
descriptive level the female students generally have higher empirical value (M = 23:31) from the
theoretical (M = 22).
From Table 3 we can see that between male and female adolescents no statistically significant
difference in terms of self-esteem because the resulting value of the t test (t = 2,09 p <0.05) exceeds
the value 1.67 for level 0, 05 for df = 80. Adolescent females (M = 34.18) had higher themselvesrespect in terms of adolescent males (M = 33.21).
Table 3: Difference between males and females in terms of self-esteem
N

M

SD

t

p

male

38

33,21

7,01

2.09

<0.05

female

44

34,18

5,57

From Table 4 we can see that between male and female adolescents no statistically significant
difference in terms of anxiety because the resulting value of the t test (t = 2,27, p <0.05) exceeds the
value 1.67 level 0.05 for df = 80, because it found that adolescent males and females differ in terms
of anxiety, ie, women with higher anxiety (M = 23.31) than boys (M = 19.39).
Table 4: Differences between male and female in terms of anxiety
N

M

SD

t

p

Male

38

19,39

7,42

2.27

<0.05

female

44

23,31

8,10
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КОНСТРУИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ВАРИАНТИ НА СКАЛИ
ЗА ЕМПАТИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 1
Д-р Николай Руменов Рачев, СУ „Св. Климент Охридски”,
Д-р Камелия Дончева Ханчева, СУ „Св. Климент Охридски”,
DEVELOPING BULGARIAN VERSIONS OF EMPATHY-QUOTIENT
AND SYSTEMIZING-QUOTIENT SCALES IN ADOLESCENCE
Nikolay Rumenov Rachev, PhD, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Camellia Doncheva Hancheva, PhD, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Разбирането на намеренията на другите хора и на причинно-следствените връзки във физическия свят
са два фундаментални аспекта на когнитивното функциониране. В рамките на теорията ЕмпатизиранеСистематизиране, тези два аспекта се разглеждат като две независими измерения и се разработват
инструменти за измерването им: т.нар скали за емпатия и систематизиране. Настоящото изследване
представлява първоначален етап от адаптиране на български варианти на кратките версии на тези
скали. Представени са данни за психометричните характеристики на скалите: валидност и надеждност. В
съответствие с предвижданията на теорията Емпатизиране-Систематизиране, постиженията по скалите
са съпоставени според факторите пол и тип образование (хуманитарно или техническо). Включено е и
сравнение с малка група мъже със синдром на Аспергер. Резултатите показват очаквани сходства, но и
някои различия спрямо оригиналните резултати.
Understanding other people’s intentions and causal relationships in the physical world are considered to be two
fundamental aspects of cognitive functioning. Within the framework of the Empathizing-Systemizig theory, these
two aspects are conceptualized as independent dimensions. Two instruments designed to measure each of the
aspects have been developed: the empathy quotient and the systemizing quotient scales respectively. The present
study represents the initial phase of developing Bulgarian versions of these scales. The psychometric properties
of the scales (validity and reliability) are presented. According to the Empathizing-Systemizing theory
predictions, the performance on the scales is compared by sex and field of study (humanitarian or technical). A
comparison with a small group of males with Asperger syndrome is also included. In overall, the results are
expectedly similar to those already reported, although some differences emerged that are worth commenting.

Правенето на бързи интуитивни преценки за причинно-следствените връзки е основен
аспект от когнитивното функциониране в ежедневието. При това се оказва, че става дума за
две независими способности: разбиране на причинността в предметния и в умствения свят.
Хората възприемат света на предметите и света на умовете по коренно различен начин [2].
Изследването и разграничаването на тези две основни когнитивни умения стои в
основата на теорията Емпатизиране-Систематизиране, разработена от Саймън Барън-Коен и
екипа му [5, 9, 10]. Тази теория дефинира способностите за емпатия и систематизиране като
две независими когнитивни дименсии и разработва инструменти за измерването им.
Барън-Коен дефинира емпатията като „способността ни да установяваме как някой се
чувства и мисли и да откликваме на неговите чувства и мисли със съответните подходящи
емоции” [8]. В тази способност се разграничават когнитивен и афективен компонент.
Когнитивният се отнася до способността да се разбират намеренията и действията на
другите, да се приписват умствени състояния на другите човешки същества и на себе си, да
се предвижда бъдещото поведение. Афективният компонент се изразява в адекватен
резонанс на чуждите емоции, загриженост за другия и преживяване на свързаност.
Способността за емпатия се развива през целия жизнен цикъл, като с възрастта се
наблюдава нарастващо по сложност разбиране и реагиране на „ума на другия”. В множество
култури се наблюдава идентична картина на развитие [7] .
Систематизирането е умението да се разбира и предвижда поведението на
неодушевените обекти. Мисленето за системите се осъществява през познание за правила и
1

Изследването е финансирано от Фонд „Научни изследвания” към СУ „Св. Климент Охридски”.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

277

зависимости, отношения на входа и изхода. При наличие на изчерпателна информация за
постъпващо на входа на системата, резултатът на изхода е напълно и надеждно предвидим. В
хода на психичното развитие интуитивните разбирания за физическите явления преминават
от възприятия от ниско ниво за причинност, движение и свойства на обектите и
чувствителност към нарушаване на физическите закони, към разбирания от високо ниво за
причинност, задълбочаващи се познания за механиката, разбиране за необходимостта да се
наблюдава и манипулира системата.
Съществува различен културен натиск върху усвояването на тези способности:
човешките общности са склонни да бъдат по-толерантни към „слепота за системите”,
отколкото към „умствената слепота” [14]. Също така се наблюдават и индивидуални различия
в двете способности. Хората се различават по степента, до която разбират намеренията на
другите и физическите взаимодействия. Изследванията извеждат два основни фактора, които
надеждно разграничават справянето по двата типа задачи: пол и тип образование. Поконкретно, жените – и хората с хуманитарна насоченост – получават по-високи резултати при
задачите за емпатия, докато мъжете – и хората с техническа насоченост – при задачите за
систематизиране. Тези тенденции се откриват както в самооценъчните въпросници [9, 11, 14],
така и тестовете, измерващи реално поведение [12–14].
Индивидуалните различия по двете когнитивни дименсии оказват влияние върху
социалната адаптация. Затова разграничаването на двете умения носи не само теоретични, но
и практически ползи. В това отношение, едно от основните достойнства на теорията
Емпатизиране-Систематизиране, са е специфичните ѝ прогнози по отношение на
функционирането на индивиди от аутистичния спектър [3] по двете умения. По-конкретно,
теорията разглежда аутистичните черти като заемащи крайните позиции на двете дименсии.
Затрудненията в социалното функциониране и комуникативните умения се дължат на
дефицит или забавяне на развитието на способността за емпатия, а стесненият кръг интереси
и повтарящи се действия – на силно завишена склонност към извличане на зависимости и
търсене на връзки или т.нар систематизиране.
На базата на откритите полови различия Барън-Коен и колегите му предлагат и
продължение на това схващане: т.нар. теория за „екстремния мъжки мозък” [5, 6, 14]. Според
нея при високо функциониращите хора с разстройства от аутистичния спектър се наблюдава
една крайна форма на типичната за мъжете картина: свръх-развита способност за
систематизиране и крайно занижена способност за емпатия.
Предвижданията на теорията Емпатизиране-Систематизиране в областта на
психопатологията са насочени не само към аутистичния спектър, но и към други състояния,
като гранично личностово разстройство и антисоциално разстройство [16]. По този начин
теорията демонстрира способността на изследванията върху когнитивното развитие да
влияят върху разбиранията в психопатологията. Затова тя носи и допълнителната
практическа полза от избягване на прибързани негативни етикети и разпознаване на
индивидуалния потенциал в хода на развитието.
В рамките на теорията е създаден богат инструментариум за оценка на двете умения
през различни възрастови периоди. Пакетът от методи включва както самооценъчни
въпросници, така и задачи за изпълнение. На тяхна основа се получава комплексна, базирана
на множество източници оценка на когнитивните умения на подрастващите.
Поетапното въвеждане на тези инструменти в български условия следователно би
било от полза както в теоретичен, така и практически план. От теоретична гледна точка, то
би послужило за проверка на теорията Емпатизиране-Систематизиране в българска среда. В
практически план, тези инструменти биха спомогнали за разпознаване на силните страни в
разнообразието от когнитивни стилове. Това от своя страна би допринесло за оптимално
използване на индивидуалните ресурси в процеса на психосоциална адаптация и интеграция
на юноши с нетипични линии на развитие.
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В този контекст настоящото изследване си постави като водеща цел конструиране на
първоначални варианти на кратките версии на самооценъчните скали за емпатия и
систематизиране в юношеска възраст [18]. Основните изследователски въпроси се отнасяха
до психометричните характеристики на въпросниците: факторна структура и вътрешна
консистентност. В съгласие с досегашните резултати, бяха изследвани възможностите на
инструментите да дискриминират резултатите по пол, тип образование (хуманитарно или
техническо) и клиничен статус (типичен или със синдром на Аспергер). Като допълнителни
цели бяха поставени адаптирането на обективни мерки на способностите за емпатия и
систематизиране (разглеждането им не е включено в настоящия доклад).
МЕТОД
Участници
В изследването взеха участие 534 лица, от които 430 учащи в средно образование, 87 –
във висше, пет са били със завършено висше и за 12 няма данни. Завършилите висше
образование са изключени от анализа, тъй като не попадат в целевата група. Седем
участници (мъже) са били със синдром на Аспергер. Техните данни също са изключени при
изследване на психометричните характеристики на скалите, но в последствие са добавени
при междугруповите сравнения. Изключени са и лицата над 24 години с цел по-хомогенна
извадка с по-типична средна възраст.
По този начин броят на участниците е сведен до 513 (304 момичета, 199 момчета, 10
н.д.). Средната възраст е 18,17 (Mdn = 18, Min = 16, Max = 24). Посочилите, че са завършили
или учат в техникум са 35, математическа гимназия – 171, хуманитарна гимназия – 21,
езикова гимназия – 236, СОУ – 33, друго – 14, без данни – 3. Първите две от описаните
категории са класифицирани като „технически специалности” (n = 206), а следващите три –
като „хуманитарни” (n = 290).
Инструменти
Наборът от инструменти включваше пет въпросника: скала за емпатия (съкратена
версия), скала за систематизиране (съкратена версия), индекс на междуличностна
реактивност, тест за разпознаване на емоции по очите и тест за интуитивна физика. Първите
два въпросника представляват инструментите, разработвани в изследването. Следващите три
бяха включени с цел измерване на критерийната валидност на първите два инструмента.
Скала за емпатия, съкратена версия (EQ-short)
Представлява съкратена версия на скалата за емпатия [11], предложена от Уакабаяши
и кол. [18]. В тази версия оригиналните 40 айтема са сведени до 22, които запазват добрите
психометрични характеристики на оригиналната скала. Конфирматорни анализи на
оригиналната скала (40 въпроса) [4, 17] показват, че трифакторната структура, предложена
от Лорънс и кол. [16] съответства по-добре на данните от еднофакторно решение.
Наименованията на трите предложени фактора са когнитивна емпатия, емоционална
реактивност и социални умения. В съкратената версия на Уакабаяши и кол. Първият фактор
е представен от 11 айтема, вторият – от седем, третият от три. Един айтем от съкратената
версия не е попаднал в нито един от факторите.
Скала за систематизиране, съкратена версия (SQ-short)
От 40 айтема оригиналната скала за систематизиране [9] в съкратената версия на
Уакабаяши и кол. [18] са запазени 25. Факторни анализи на въпросника не успяват да
разграничат смислени фактори [19], което води до заключението, че скалата измерва единен
конструкт, а именно интерес към взаимоотношенията и зависимостите във физическия свят.
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Индекс на междуличностна реактивност (IRI)
Това e самооценъчна скала, предназначена да измерва множество измерения на
емпатията [15]. Тя се състои от четири субскали: приемане на перспектива (когнитивен
аспект на емпатията), емпатийна загриженост (емоционален аспект), фантазиране (тенденция
за идентифициране с въображаеми герои) и личен дистрес (ориентирани към себе си
неприятни емоции, предизвикани от чужди негативни емоции). Българската адаптация на
въпросника е извършена от Пламен Калчев [1]. За целите на настоящото изследване интерес
представляват връзките с първите две субскали, както и с общия индекс.
Тест за разпознаване на емоции по очите (Eye-test)
Използвана е ревизираната версия на теста [12]. Състои се от 36 айтема. Всеки айтем
представлява част от лице (областта около очите). Задачата е да се избере една от четири
думи, описващи как се чувства и за какво си мисли човекът от изображението. По този начин
тестът предлага обективна мярка на способността да се „разчитат” умствените състояния на
другите, която е независима от самооценката.
Тест за интуитивна физика (Intuitive Physics Test)
Съдържа 20 въпроса, отнасящи се до взаимоотношение между обекти във физическия
свят [13]. Всеки въпрос съдържа картинка, изобразяваща настъпващо или потенциално
действие върху част от обектите. Задачата е да се предвиди поведението на останалите
обекти. Подобно на теста с очите, и този тест предлага независима от самооценката
обективна мярка, в този случай – на способността за разбиране на отношенията във
физическия свят.
Осигуряване и подготовка на инструментите
Българската версия на индекса на междуличностна реактивност бе предоставен от П.
Калчев. Останалите материали бяха свалени от уебсайта на Центъра за изследване на
аутизма, (Autism Research Centre, ARC), http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests. Този
сайт дава свободен достъп до оригиналните инструменти, както и до източници, описващи
създаването им и психометричните им характеристики. Авторите получиха писмено
разрешение от главния автор на използваните инструменти за използването им в българска
среда [Baron-Cohen, лична кореспонденция].
Инструментите бяха преведени от английски от трима независими преводачи, двама
от които – авторите на това изследване. Трите варианта бяха обсъдени от авторите до
постигане на съгласие. На този етап не са включвани или изключвани айтеми в сравнение с
оригиналните инструменти. Скалите EQ-short и SQ-short бяха обединени и размесени и бяха
представени на участниците като един общ въпросник.
Авторите нямат данни за адаптиране на последните две скали за български условия.
Затова, преди да се оцени валидността на EQ-short и SQ-short по тези критерии, те самите би
трябвало да бъдат оценени като инструменти. Тази задача е извън обсега на настоящата
статия, затова тези тестове няма да бъдат разглеждани по-нататък.
Процедура
Събирането на данните се проведе в периода октомври – декември 2013 г. Данните
бяха събирани от тримата сътрудници в изследването 2 и от втория автор. Попълването на
въпросниците ставаше групово, по класове, в удобно за учениците и преподавателите време
през часовете. Всички участници са били информирани за целите на изследването и за
принципите на конфиденциалност и анонимност, преди да дадат съгласието си, и са
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попълвали въпросниците доброволно. Данните са въведени от сътрудниците, като част от
ангажимента им към проекта, след което са проследени и почистени от втория/първия автор.
РЕЗУЛТАТИ
Скала за емпатия
Предварителни анализи
Случаите с липсващи данни бяха изключени изцяло, което сведе извадката до 442
души. Пропорцията на въпроси към брой участници се запази в приемливи стойности.
Средната стойност по сумарния бал от скалата е 68,1 (SD = 8,04). Тези стойност е много над
теоретичната средна (55), t(441) = 34,24; p< 0,001, d = 1,63. Разпределението на сумарните
резултати по скалата е с негативен наклон (−0,28; SE=0,12) и ексцес (−0,19; SE=0,23). Найвероятно това е вследствие на факта, че повечето от участниците са отговаряли в
положителните полюси на скалата. Четири от айтемите са с медиана = 4, а останалите 18 – с
медиана = 3. Въпреки известното отклонение от нормалното разпределение, трансформации
на данните не са извършвани, тъй като от интерес са суровите стойности по айтемите.
Анализ на структурата на скалата
Матрицата на Пирсъновите корелации показа, че един айтем (№ 12, вж.
Приложението) не корелира с нито един от другите айтеми над 0,2. Още един айтем (№ 34)
имаше стойност на общност (communality) с финалния модел по-малка от 0,3. В предишни
факторни анализи [16] тези два айтема попадат в третия фактор на скалата („Социални
умения”), представен само от три айтема в кратката версия. Затова слабата връзка с
останалите айтеми изглежда логична. На тази основа двата айтема бяха изключени от понататъшния анализ. След това анализът беше повторен, като броят на участници с пълни
данни нарасна на 450.
При повторния анализ критериите за минимална корелация 0,2 и минимална стойност
на общност 0,3 бяха изпълнени за всички айтеми. Мярката на Кайзер−Майер−Олкин за
адекватност на извадката бе 0,85, което е много добър показател. Тестът на Бартлет за
сферичност бе статистически значим, χ2(231) = 2087,24; p < 0,001. Всички диагонални
стойности на анти-образната матрица бяха над 0,68, което е също добра мярка за адекватност
на извадката.
Поради експлораторния си характер, факторният анализ бе проведен по метода на
главните компоненти. Изведени бяха четири фактора със собствени тегла (initial eigenvalues)
по-големи от 1, обясняващи съответно 24,7%, 10,3%, 7,2%, и 5,73% от дисперсията.
Диаграмата-сипей (scree plot) показа, че само два или три фактора са изпъкнали преди
изравняването на графиката. Затова в последвалите анализи бяха сравнени всички възможни
едно-, дву- и трифакторни решения чрез варимакс или облимин ротации.
Трифакторните решения водеха до обединяване в отделен фактор на отрицателно
формулираните айтеми (3, 7, 11, 17, 35). Въпреки че това вероятно показва важна особеност
на данните, беше предпочетено решение, при което тези айтеми се класифицират според
съдържанието си, а не според посоката на формулировката. Затова в по-нататъшните анализи
са използвани еднофакторното и двуфакторно решения.
При еднофакторно решение в състава на скалата попадат айтеми 31, 18, 22, 20, 15, 46,
42, 36, 23, 32, 14, 6 и 24. Още два айтема имат тегло близко до 0,4 (9 и 1). Анализът на
вътрешната съгласуваност на цялата скала (всички айтеми) показва стойност на алфа 0,807.
Редуцирането на скалата до айтемите, попаднали в еднофакторното решение, доведе до
увеличаване на алфа на 0,838. Този показател е добър и показва, че скалата може да се
използва и без допълнително подразделяне на фактори.
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За избор на двуфакторно решение бяха проведени анализи на главните компоненти с
наложена двуфакторна структура с варимакс и облимин ротации. Беше предпочетена
облимин ротацията, тъй като корелацията между двата изведени компонента беше 0,23.
При това решение двата фактора обясняваха съответно 24,7% и 10,1% от дисперсията.
Факторните тегла на айтемите са дадени в Таблица 1.
Таблица 6 . Факторни тегла на айтемите от анализа на главните компоненти.
Фактор 1

Фактор 2

Айтем

1

2

L04

Айтем

eqsq20

0,738

−

1

eqsq7

eqsq46

0,714

−

1

eqsq11

eqsq6

0,638

−

1

eqsq9

eqsq32

0,621

−

1

eqsq24

eqsq42

0,611

−

1

eqsq17

eqsq36

0,589

−

1

eqsq35

eqsq22

0,588

−

1

eqsq14

0,557

−

1

1
−
−
−
−
−
−

Други

2

L04

Айтем

1

2

L04

0,624

2

eqsq18

0,493

0,345

1

0,616

2

eqsq31

0,472

0,418

1

0,581

2

eqsq15

0,446

0,353

2

0,562

2

eqsq23

0,346

0,380

2

0,488

2

eqsq1

0,385

0,417

0

eqsq3

1
3

Заб.: Колоните „L04” обозначават фактора, в който са попаднали съответните айтеми при факторния анализ на
Лорънс и кол. [16].

При определяне състава на факторите беше използван критерий за минимално
факторно тегло на айтемите 0,4 и тегло на айтема по други фактори не по-голямо от 0,3.
Според този критерий, в състава на първия фактор влизат осем айтема (Таблица 1, ляв
панел), а в състава на втория – шест (Таблица 1, среден панел). Съставът на тези фактори
съответства на първите два фактора в анализа на Лорънс и кол., затова бяха използвани
техните обозначения – съответно „когнитивна емпатия” и „емоционална реактивност”.
Четири айтема имат относително сходни тегла по двата фактора и не отговарят на
критериите за включване в някой от факторите (Таблица 1, десен панел). Два от тези айтеми
оригинално са били във фактор 1, а другите два – във фактор 2. Един айтем (№1) не достига
критерия за включване във фактор 1, а друг (№3) има факторни тегла по-малки от 0,3 и по
двата фактора.
Вътрешната съгласуваност на факторите беше изследвана чрез алфа на Кронбах.
Стойността на алфа за „когнитивна емпатия” бе 0,8. След прибавяне на айтемите 18, 31 и 15,
стойността нарасна на 0,838. В оригиналния анализ обаче айтем 15 е в състава на фактор 2.
Затова този айтем беше изключен. Алфа на така съставената скала бе 0,822.
Алфа за „емоционална реактивност” беше 0,611, което е относително ниска стойност.
Включването в скалата на айтеми 23 и 15 (според състава на оригиналния фактор) увеличи
стойността на 0,659, затова беше запазен този вариант на скалата.
Междугрупови сравнения
Използването на факторни балове (factor scores) на Андерсън-Рубин не дадоха
съществени различия спрямо използването на z-оценки на базата на суровите стойности по
скалите. По-нататък са използвани вторият тип оценки, поради по-лесната им интерпретация
и предвид експлораторния характер на анализа.
За проследяване на междугруповите различия беше проведен 2 × 2 × 2 смесен
факторрен дисперсионен анализ с междугрупови променливи пол и тип обучение
(хуманитарно или техническо) и вътресубектна променлива резултат по всяка от изведените
субскали. Поради нарушеното допускане за сферичност, за вътресубектните сравнения беше
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използвана корекцията на Грийнхус-Гайсер. Анализът очаквано показа наличие на главен
ефект на пола: момичетата имат средно по-висок резултат от момчетата, F(1, 453) = 37,83, p
< 0,001, ηp2=0,08. Не бе открит главен ефект на типа образование (F < 1), за разлика от
предишни изследвания [18]. Като цяло няма различия и между стойностите на двете
субскали (F < 0,1).
Беше открито обаче взаимодействие между пола и резултатите по различните
субскали F(1, 453) = 4,11, p < 0,05, ηp2= 0,09. Момчетата са получили по-високи стойности по
„когнитивна емпатия” отколкото по „емоционална реактивност”, докато при момичетата е
обратното (Фигура 1). Интересно е, че откритото различие е по-изразено при хуманитарните
специалности (Мфак.1−Мфак.2 съответно +0,184 и −0,137 при момчета и момичета), отколкото
при техническите (Мфак.1−Мфак.2 съответно +0,047 и −0,049), но това взаимодействие не е
статистически значимо (p = 0,271). Предишни изследвания не откриват подобни
взаимодействия [16].

Фигура 3. Средни z-стойности по двата фактора на скалата EQ-short при двата пола

С цел проверка на критерийната валидност бяха изчислени корелациите между двете
субскали и субскалите и общия бал по индекса на междуличностна реактивност (IRI). Почти
всички корелации са значими, с изключение на тези между субскала „Личен дистрес” и
някои от другите скали. За целта на този анализ от най-голям интерес бяха корелациите със
субскалите „Приемане на перспектива” и „Емпатийна загриженост”, които съответстват на
когнитивния и емоционалния компонент на емпатията. Корелациите между скалите са
представени в Таблица 2.
Вижда се, че извлеченият Фактор 2 („емоционална реактивност”) корелира по-силно
от Фактор 1 („когнитивна емпатия”) и с двете субскали на IRI. Нещо повече, този фактор
корелира по-силно с общия бал по IRI, отколкото цялата скала за емпатия (EQ-short). Друг
важен резултат е високата корелация между резултатите по двете субскали от скалата за
емпатия (r = 0,49). Този резултат отново показва, че двата компонента не са независими и
дава основания да се изчислява общ бал по тази скала, когато това е практически
необходимо.
От друга страна, по-силната връзка между първия фактор и резултата по цялата скала
показва, че скалата като цяло измерва в по-голяма степен когнитивния компонент на
емпатията. Вероятно това е част от обяснението за не особено високата корелация между
общите балове по EQ-short и IRI.
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Таблица 7. Корелации между субскали от скалата
са емпатия (EQ) и субскалите от въпросника за емпатия на Дейвис.
1. EQ: Общ резултат
2. Когнитивна емпатия (EQ)
3. Емоционална реактивност (EQ)
4. Приемане на перспектива (Дейвис)
5. Емпатийна загриженост (Дейвис)
6. Емпатия (Дейвис, общ рез.)

1
−

2
.879**
−

3
.774**
.456**
−

4
.438**
.307**
.493**
−

5
.432**
.304**
.528**
.416**
−

6
.379**
.263**
.524**
.671**
.737**
−

**. Корелацията е значима на ниво 0,01 (двустранно)

Скала за систематизиране
Предварителни анализи
След изключване на случаите с липсващи данни извадката се сведе до 440 случая.
Пропорцията на брой към участници и тук е приемлива. Средният сумарен бал по скалата е
66,26, малко над теоретичната средна (62,5). И тук, както и при скалата за емпатия,
различието е значимо, t(439) = 3,76; p < 0,001, но размерът на ефекта е много по-малък в
сравнение със скалата за емпатия, d = 0,31. Разпределението на резултатите по скалата се
доближаваше до нормалното, като наклонът беше −0,145 (SE=0,116), а ексцесът −0,183
(SE=0,232). Разпределението на индивидуалните айтеми също беше в по-широк диапазон в
сравнение със скалата за емпатия: два айтема бяха с медиана 4, 14 – с медиана 3, останалите
7 – с медиана 2.
Анализ на структурата на скалата
Един айтем (№4) корелираше само с един от останалите на-ниво над 0,2. Същият
айтем имаше най-ниска стойност на общност с останалите (0,342), поради което беше
изключен от анализа. При последвалия анализ всички айтеми изпълниха критериите.
Мярката Кайзер−Майер−Олкин бе 0,88. Тестът на Бартлет за сферичност бе статистически
значим, χ2(231) = 2551,46; p < 0,001. Всички диагонални стойности на анти-образната
матрица бяха над 0,81.
Анализът на главните компоненти изведе седем фактора със собствени тегла поголеми от 1. Първият обясняваше 24,7% от дисперсията, а останалите – между 4 и 7%.
Диаграмата-сипей показа, че еднофакторно решение е най-подходящо. Този резултат съвпада
с предишни анализи, където не е извлечена смислена факторна структура на тази скала [18,
19]. Вътрешната консистентност на скалата бе 0,864. Добавянето на отпадналия айтем №4 не
промени тази стойност, затова той окончателно отпадна от по-нататъшните анализи.
Корелации между скалите за емпатия (EQ) и систематизиране (SQ)
От теоретичен интерес е и въпросът дали съществува връзка между двете скали.
Открита бе слаба положителна корелация между общите балове по EQ и SQ, r(458) = 0,12, p
< 0,05. Съобщаваната досега връзка е била с отрицателен знак [19], но също е доста слаба (r
= 0,09).
Междугрупови сравнения
Проведен е 2 (пол) × 2 (тип образование) двуфакторен междугрупов дисперсионен
анализ със зависима променлива стойността по скалата за систематизиране. Резултатите
показаха значим главен ефект на пола, F(1, 445) = 38,24, p < 0,001, ηp2=0,13, като момчетата
(M = 23,07) са получили по-високи стойности от момичетата (M = 17,72). Открит бе и главен
ефект на типа образование, очаквано в полза на техническите профили и специалности (M =
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21,5) в сравнение с хуманитарните (М = 18,81), F(1, 445) = 6,07, p < 0,05, ηp2=0,013. Не бе
открито взаимодействие между факторите.
Допълнителен 2 (пол) × 2 (тип образование) × 2 трифакторен смесен дисперсионен
анализ, с вътресубектна променлива резултат по двете скали (EQ и SQ) потвърди тези
резултати и ги допълни с интересно наблюдение. При момчетата разликата в полза на SQ е
по-изразена при техническите специалности, отколкото при хуманитарните. При момичетата
е обратното: разликата (която при тях е в полза на EQ) е по-голяма при хуманитарните
специалности.
Междугрупови сравнения със синдром на Аспергер
Теорията Емпатизиране-Систематизиране предвижда, че хората с Аспергер ще имат
нисък коефициент на емпатия, но компенсаторно неувреден, дори завишен коефициент на
систематизиране. Поради малкия брой на участници със синдром на Аспергер в това
изследване (n = 7, всичките – мъже), не е възможно да се правят заключения относно тази
прогноза. Въпреки това, описателните данни могат да се използват като първоначален
ориентир. Таблица 3 представя средните стойности и стандартните отклонения по скалите за
емпатия и систематизиране при типичните жени и мъже и мъжете със синдром на Аспергер.
Прави впечатление ниският среден коефициент на емпатия при мъжете със синдром
на Аспергер. На този етап е невъзможно да се прецени дали този резултат се дължи на
малката извадка, или отразява действителни тенденции. Пропорционално обаче този
резултат е сходен със съобщаваните в предишни изследвания [19]. За сметка на това
коефициентът на систематизиране (SQ) на мъжете с Аспергер в настоящото изследване е понисък от този на типичните мъже, противно на резултатите на Уилрайт и кол. Мъжете с
Аспергер обаче са получили по-висок резултат от жените. При липса на данни за
коефициента на интелигентност на лицата в извадката и при малкия брой лица с Аспергер
изводите и тук биха били преждевременни. На този етап може да се каже, че частично се
вписват в досегашните резултати.
Таблица 8. Средни стойности (и стандартни отклонения)
по скалите за емпатия (EQ) и систематизиране (SQ), според тип образование
и пол и при мъже със синдром на Аспергер.
EQ
SQ

Хуманитарни
(n=275)
20,39 (6,74)
18,80 (8,48)

Технически (n=158)
20,06 (6,39)
21,30 (8,90)

Жени
(n=286)
21,66 (6,14)
17,38 (8,34)

Мъже
(n=176)
18,22 (6,58)
22,94 (8,24)

Аспергер
(n=7)
9,57 (4,86)
18,14 (6,59)

„Мозъчни типове”
Подобно на предходни изследвания, баловете по систематизиране и емпатия бяха
трансформирани, за да се получи оценка за мозъчния тип на всяко лице. Използвана беше
процедурата, описана от Уакабаяши и кол. [18]. Стойностите по EQ и SQ бяха
трансформирани в стандартни (Т) стойности. След това, за всеки участник, Т-стойността по
SQ беше извадена от Т-стойността по EQ. Тази разлика е обозначена с D. Високите
положителни стойности на D обозначават силна тенденция към систематизиране, докато
високите отрицателни стойности на D обозначават силна тенденция към емпатия.
Фигура 2 изобразява пропорцията на всеки мозъчен тип в различните групи (типични
жени, типични мъже и мъже с Аспергер), а Фигура 3 – процентния дял на всяка група в
рамките на даден мозъчен тип. Тенденциите са сходни с тези в досегашните изследвания.
При мъжете, систематизиращият и екстремният систематизиращ тип са много по-често
срещани, докато при жените много по-често срещани са емпатизиращият и екстремният
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емпатизиращ тип. Последните два типа изобщо не се наблюдават при мъжете с Аспергер.
Тези различия са значими, χ2(8) = 102,39, p < 0,001.
Изследването на стандартизираните остатъци показа, че при мъжете има значително
по-голям брой екстремен систематизиращ (z = 2,8) и систематизиращ тип (z = 3,9) и
значително по-малък брой екстремен емпатизиращ (z = −2,5) и емпатизиращ тип (z = −4,1).
При жените тенденцията е точно противоположна: значително по-малък брой екстремен
систематизиращ (z = −2,9) и систематизиращ тип (z = −3,2) и значително по-голям брой
екстремен емпатизиращ (z = 2,1) и емпатизиращ тип (z = 3,4). При мъжете с Аспергер
значително повече от очакваните случаи на екстремен систематизиращ тип (z = 4,3).

Фигура 4. Процентен дял мозъчни типове в
рамките на всяка група (мъже Аспергер,
типични мъже, типични жени)

Фигура 5. Процентен дял на всяка група в
рамките на един мозъчен тип

Легенда: ЕС = екстремен систематизиращ тип, С = систематизиращ, Б = балансиран, Е =
емпатизиращ, ЕЕ = екстремен емпатизиращ тип

Друг индекс, който може да бъде изчислен, е базиран на сбора от Т-стойностите на EQ
и SQ. Той е обозначен с C [19]. Този индекс може да има важно значение тъй като дава
информация, допълваща D. Например, една и съща малка стойност на D може да бъде
получена както от разликата между две сходни ниски стойности или между две сходни
високи стойности. Индексът С може да бъде полезен при различаването между двата случая.
Средните стойности на D и С в различните групи са посочени в Таблица 4. За
сравнение на стойностите са проведени са два еднофакторни дисперсионни анализа.
Резултатите показват значимо различие между групите в стойността на D, F(2, 454) = 54,12,
p < 0,001. Открита е и линейна тенденция към увеличаване на стойността от мъжете с
аутизъм към типичните мъже и типичните жени, F(2, 454) = 17,329, p < 0,001. Тестовете за
множествени сравнения по критерия на Тюки показаха, че различието между мъжете с
Аспергер и типичните мъже не е значимо (p = 0,23). Жените са получили значимо по-висока
стойност и от двете групи мъже (и двете p < 0,001).
Открити са и значими различия в стойността на С според групата, F(2, 454) = 5,34,
p < 0,01. Тестовете за множествени сравнения с критерия на Тюки показаха значими
различия между мъжете с Аспергер от една страна и от друга – типичните мъже и типичните
жени (и двете p < 0,01). С други думи, сборът от двата коефициента (EQ и SQ) е значително
по-нисък при хората с Аспергер, отколкото в типичната извадка. Взети заедно, тези
резултати показват, че мъжете с Аспергер имат по ниски показатели и по двата индекса.
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Интересен резултат е липсата на значими различия между двата пола в типичната
извадка по индекса С. На фона на откритите различия между двата пола по отделните скали,
това говори за наличие на компенсаторна връзка между двете умения
Таблица 9. Средни стойности (и стандартни отклонения) на индексите D и С в трите групи
D
C

Аспергер (n=7)

Жени (n=277)

Мъже (n=173)

−14,33 (10,39)
81,74 (10,86)

4,84 (12,05)
99,54 (14,78)

−6,70 (12,06)
100,59 (15,45)

Всички тези резултати показват важни различия между групите – както в
разпределението на „мозъчните типове”, така и в стойностите на индексите D и C – които
като цяло подкрепят очакванията на теорията Емпатизиране-Систематизиране, но добавят и
някои неочаквани резултати (като ниският бал по индекс С при Аспергер, например).
ОБСЪЖДАНЕ
Целта на проведеното изследване беше да се проследят психометричните
характеристики на скалите са емпатия и систематизиране. Поради спецификата си и поради
конкретните резултати, повече внимание е отредено на скалата за емпатия (EQ-short).
Важен момент при първоначалния оглед на данните е негативният наклон на суровия
общ бал по скалата. Този резултат може да се интерпретира по два начина: или участниците
действително са оценявали високо (и може би надценявали) уменията си за емпатия, или са
отговаряли по социално желателен начин. Първото предположение би могло да се провери
чрез прилагане на обективен тест за емпатийни умения. Включването скала за социална
желателност пък може провери последното предположение. Подобен подход е използван в
предишни изследвания [16]. При положение, че върху този тип умения се оказва по-силен
културен натиск в сравнение с уменията за разбиране на отношенията във физическия свят,
формулирането на самооценъчни твърдения, които да заобикалят желанието за представяне в
благоприятна светлина, е предизвикателство пред изследователя.
Експлораторните факторни анализи показват, че са удачни както еднофакторно, така и
двуфакторно решения на скалата. На този етап е трудно да се вземе окончателно решение
кой вариант е по-подходящ. Факторите, извлечени при двуфакторно решение, се
припокриват с два от факторите, извлечени от предишни изследвания: „когнитивна емпатия”
и „емоционална реактивност”. Предишни изследвания показват, че трифакторната структура
е по-подходяща от еднофакторната [16, 17]. Тези изследвания обаче, освен по-многобройна
извадка, включват пълната версия на скалата. В настоящото изследване всички айтеми,
свързани с фактора „социални умения”, отпаднаха от скалата. При останалите фактори
припокриването със състава на айтемите спрямо предишните изследвания е на добро ниво.
Част от айтемите получават високи тегла и по двата извлечени фактора. Интересно е,
че два от тези айтема (15 и 23) са получили двойни тегла и в предишни изследвания [16].
Следователно при тях проблемът не е бил при превода, а още при оригиналната
формулировка. При останалите два айтема (18 и 31) двусмислеността вероятно идва от
тълкуването на понятията „настройване” и „разбиране”, които могат да имат както
когнитивен, така и емоционален компонент. Ако се приеме двуфакторното решение, тези
въпроси би следвало да бъдат преформулирани, за да диференцират по-добре между двата
аспекта.
Четири айтема отпаднаха от анализа поради ниски стойности на общност или поради
ниски факторни тегла. Три от тях (3, 12 и 34) са част от третия фактор от оригиналната
факторна структура („социални умения”), така че отпадането им изглежда закономерно. За

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

287

четвъртия (1), формулировката и поредността му (първи айтем) биха могли да обяснят
ниската стойност.
При междугруповите сравнения на базата на така извлечената факторна структура се
наблюдават очаквани полови различия: момичетата имат по-високи стойности по тази скала
от момчетата. За разлика от предишни изследвания обаче, няма различия според типа
образование. Рано е да се каже дали това отразява особености на инструмента, на извадката,
или на културната среда. Поради различието с оригиналните резултати, би било интересно
тази липса на връзка да се проследи и по-нататък.
Още по-голям интерес представлява взаимодействието между пола и типа емпатия
(според извлечените два фактора): разгледани поотделно, момчетата имат по-високи
показатели по когнитивна емпатия, докато момичетата – по емоционална реактивност.
Предишни изследвания директно съобщават липса на подобно взаимодействие [16]. От друга
страна, то съответства на интуитивната логика, според която при жените по-изразен е
емоционалният компонент на емпатията, а при мъжете – когнитивният. Този резултат също
така показва, че разделянето на скалата на две субскали може да бъде полезно за по-фини
разграничения при половите различия. Заслужава си по-нататъшното проследяване на
тройното взаимодействие между пол, образование и тип емпатия: при хуманитарните
специалности половите различия между когнитивен и емоционален компонент са поизразени, отколкото при техническите. Въпреки, че не достига статистическа значимост, то
може да се окаже валидна находка при по-голяма и балансирана извадка.
Изследването на критерийната валидност чрез индекса на междуличностна
реактивност (IRI) показа, че като цяло коефициентът на емпатия (EQ) корелира по-силно с
когнитивния компонент на IRI. В същото време, емоционалният фактор от EQ корелира посилно от когнитивния със IRI. Тези резултати съвпадат и с предишни корелации между двете
скали [16]. Те не са изненадващи, предвид факта, че основно място в теорията ЕмпатизиранеСистематизриане стои „теорията за ума”, или способността да се разбират умствените
състояния на другия, което по същество е когнитивно умение.
При анализа на скалата за систематизиране бяха запазени всички айтеми с изключение
на №4. Данните сочат добро ниво на вътрешна консистентност. Междугруповите сравнения
изведоха очаквани различия по пол (по-високи стойности за момчетата) и тип образование
(по-високи стойности за техническите специалности).
Баловете по двете скали корелират значимо, но много слабо помежду си.
Информацията, че двата коефициента не са напълно независими не е новост. Това, което на
пръв поглед изненадва обаче, е знакът на зависимостта. В предишни изследвания слабата
връзка е с отрицателен знак [19], докато тук двете са положително свързани. Може би в
случая не знакът, а абсолютната стойност на връзката е по-важният индикатор. Предвид
факта, че при достатъчно голяма извадка дори много слаби зависимости могат да бъдат
статистически значими, практически значимият извод е, че двете скали мерят два до голяма
степен независими конструкта.
Интересни резултати показа проследяването на разликата между баловете по SQ-short
и EQ-short. При лицата от мъжки пол, абсолютната стойност на тази разлика е по-голяма при
техническите специалности, отколкото при хуманитарните. При лицата от женски пол е
обратното: разликата е по-голяма при хуманитарните специалности. Въпреки че този
резултат не достига статистическа значимост, изглежда логичен. При момчетата разликата е
в полза на резултата по SQ и очаквано е по-изразена при техническите специалности: при
равни резултати в EQ, по-високите стойности по SQ ще доведат до по-голяма разлика. При
момичетата разликата е в полза на EQ и е очаквано да е по-голяма при момичетата от
хуманитарните специалности: при равни резултати по EQ, по-високите резултати по SQ ще
доведат до по-малка разлика. Тази находка също заслужава по-нататъшно проследяване.
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Изследването постави начало и на сравнения между типична извадка и извадка от
мъже с Аспергер в българска среда. Тези лица очаквано имат по-нисък коефициент на
емпатия, но – за разлика от предишни изследвания [19] – имат и по-нисък коефициент на
систематизиране. Малкият брой на тази извадка изключва обобщения на този етап. Въпреки
това, първоначалните резултати дават изгледи за интересни допълнения на вече известното в
теоретичен и практически план.
Изследването има и своите ограничения. Най-очевидните са свързани с недостатъчния
размер и недобрата балансираност на извадката. Те лесно могат да се преодолеят със
събиране на още данни. Анализът показа, че и съдържанието на някои айтеми вероятно се
нуждае от редакция. Освен това, вероятно би било подходящо допълването на скалите с още
въпроси, на мястото на отпадналите.
Скалата за систематизиране е била критикувана от самите си автори, че не включва
достатъчно аспекти от ежедневието. Затова е предложена ревизирана скала, предлагаща поголямо разнообразие от области [19]. Допълването на съкратената версия на скалата с много
нови айтеми би противоречало на замисъла ѝ (да бъде кратка). Паралелно с разработването ѝ
обаче би могло да се работи над адаптирането на пълната версия и да се провери дали тя
действително ще улови аспекти, които съкратената версия не успява.
Едно от основните твърдения в теорията Емпатизиране-Систематизиране и свързаната
с нея теория за екстремния мъжки мозък е, че разликата между двете умения успешно
разграничава типична извадка от хора с различни клинични състояния, като разстройства от
аутистичния спектър и някои типове личностови разстройства. В този контекст, най-значима
следваща стъпка в изследването би била събирането на повече данни от клинични извадки.
Те ще дадат възможност за проверка на теоретично прогнозираните връзки и разграничения
и ще дадат по-ясен отговор за полезността на скалите като инструменти в клиничната
практика.
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Приложение 1. Скала за емпатия и систематизиране (обединен вариант)
Скала за емпатия (В скоби: факторна принадлежност според двуфакторното решение. Вж. основния
текст за подробности)
1. Лесно мога да преценя, когато някой иска да се включи в разговора. (−)
3. Трудно ми е да се ориентирам какво да правя когато съм сред хора. (−)
6. Лесно мога да разпозная кога някой казва едно, а мисли друго. (1)
7. Трудно ми е да разбера, защо някои неща толкова разстройват хората. (2)
9. Често се въвличам емоционално в проблемите на приятелите си. (2)
11. Не винаги разбирам защо някои хора се обиждат от реплики и забележки. (2)
12. Не мисля, че взаимодействията с хора са сложни и объркващи. (−)
14. Лесно мога да преценя дали другият е заинтригуван или отегчен от това, което казвам. (1)
15. Приятелите обикновено споделят проблемите си с мен, защото смятат, че съм много разбиращ
човек. (2)
17. Другите често ми казват, че не съм много чувствителен, въпреки че невинаги разбирам защо. (2)
18. Мога много бързо и интуитивно да се настроя към чувствата на другия. (1)
20. Познавам кога хората прикриват истинските си емоции. (1)
22. Лесно мога да предвидя как би се почувствал друг човек. (1)
23. Лесно мога да се поставя на мястото на някой друг. (2)
24. Наистина ми харесва да се грижа за другите. (2)
31. Другите казват, че добре разбирам как се чувстват или какво си мислят. (1)
32. Усещам кога се натрапвам, дори другият да не казва нищо. (1)
34. Често ми е трудно да преценя дали някоя постъпка е груба или учтива. (−)
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35. В разговор по-скоро се фокусирам върху собствените си мисли, отколкото върху това, което
слушателят ми може да си помисли. (2)
36. Бързо забелязвам когато някой се чувства неудобно или неловко в група. (1)
42. Лесно мога да уловя за какво другият иска да говорим. (1)
46. Лесно мога да предвидя действията на друг човек. (1)
Скала за систематизиране
2. Ако има проблем с ел. инсталацията в къщи, мога да го поправя сам.
4. Не гледам много научно-популярни документални филми по телевизията.
5. Ако ще си купувам стерео-уредба бих искал да знам точните и технически характеристики.
8. Ако си купувам кола, бих искал да получа специализирана информация за мощността на двигателя.
10. Лесно ми е да разбера как точно се изчисляват шансовете при залаганията.
13. Трудно ми е да разчитам и да разбирам геаграфските карти.
16. Когато гледам някаква мебел не забелязвам подробностите как е конструирана.
19. Когато слушам прогноза за времето не ме интересуват много метеорологичните процеси
(циклони, антициклони и др.).
21. Не съм много прецизен, когато сам си сглобявам нещо.
25. Рядко чета статии или материали в интернет за новите технологии.
26. Не харесвам игри, които изискват развиване на сложни стратегии.
27. Очарован съм от това как работят механизмите и машините.
28. В математиката са ми интересни правилата и закономерностите, които управляват числата.
29. Трудно разбирам инструкциите за сглобяване и използване на различни уреди.
30. Ако си купувам компютър, бих искал да знам пълни подробности за обема на твърдия диск и
скоростта на процесора.
33. Трудно се ориентирам за маршрута си в нов град.
37. Интересно ми е да знам пътя, по който минава една река от извора до морето.
38. Когато гледам една сграда ми е любопитно как точно е построена.
39. Трудно разбирам банкова информация за заеми, инвестиции и лихви.
40. Когато пътувам с влак, често разсъждавам как точно се координира железопътната мрежата.
41. Ако си купувам фотоапарат няма да обърна толкова внимание на качествата на лещата.
43. Когато гледам планина, си мисля как точно се е формирала.
44. Лесно мога да си представя на ум мрежата от пътища в моя квартал.
45. Когато съм в самолет не мисля за аеродинамиката.
47. Не се интересувам как точно работи безжичната мрежа и телефонните връзки.
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КРАТКА ФОРМА НА СКАЛАТА НА К. РИФ ЗА ПСИХИЧНО
БЛАГОПОЛУЧИЕ – ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Пламен Петров Калчев, проф, д.пс.н.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
SHORT ADOLESCENT VERSION OF RYFF’S SCALE
OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Prof. Plamen Petrov Kalchev, D.Sc.
Sofia University „St. Kliment Ohridski”
Скалата на К. Риф, конструирана въз основа на евдемоничния подход, оценява 6 компонента на
психичното благополучие: приемане на себе си, положителни отношения с другите, автономия, овладяване
на средата, цел в живота и личностен растеж [13]. Различни, според броя на айтемите, версии на
инструмента са използвани в широк възрастов и междукултурен контекст. Изследването представя
адаптация на 54-айтемния вариант с български юноши – общо 1629 ученици от 7.–12. клас. Чрез серия от
експлораторни и конфирматорни факторни анализи изходната версия е редуцирана до 30 айтема – по 5
за всеки от компонентите, с приемливо равнище на вътрешна съгласуваност. Факторната структура е
потвърдена и чрез йерархичев измервателен модел, с фактор от втори ред – психично благополучие.
Конструктната валидност е оценена в рамките на корелационни анализи и структурни модели чрез
връзки с широк кръг външни променливи: субективно благополучие, „процъфтяване“,
взаимоотношения с родителите и връстниците, депресия, безпокойства, социална тревожност, соматични
реакции, емпатия, екстернализирани проблеми на развитието, предъвкване на негативния опит
(обидчивост, злопаметност и отмъстителност), враждебност, недоверие, морален скептицизъм, морална
неангажираност, нарцисизъм, гранична личностова организация и личностни стилове. В заключение се
обсъждат нормативните стойности и разликите по пол и възраст. Получените резултати позволяват
скалата за психично благополучие на К. Риф да се оцени като полезен за използване инструмент в
юношеска възраст, за целите на изследователската и приложна работа.
Based on the eudemonic approach, Ryff’s scale assesses six components of psychological well-being: Autonomy,
Environmental mastery, Personal growth, Positive relations with others, Purpose in life and Self-acceptance [13].
Several versions of the instrument with different number of items are used in a varying age and cultural context.
The study presents the adaptation of the 54-item version with Bulgarian adolescents, a total of 1629 students
from 7th to 12th grade. Through a series of exploratory (MINRES) and confirmatory (RML) factor analyses, the
initial version was reduced to 30 items: 5 for each component, with an acceptable level of internal consistency.
The factor structure is confirmed by measuring a hierarchical model with second-order factor Psychological
Well-being. Scale’s validity is supported by correlational analyses and structural models with data from other selfdescriptive scales about subjective well-being, flourishing, relationships with parents and peers, empathy, depression,
worries, social anxiety, somatization, hostility, suspicion, hostile rumination (touchiness, sulkiness, and
vindictiveness), externalized problems, moral disengagement, narcissitic traits, borderline personality organization,
and personality disorders/styles. Gender and age differences, and norms are also briefly discussed. On the basis of
these results it is safe to conclude that Ryff’s Scale of Psychological Well-Being as a useful assessment instrument
for research and applied work with adolescents.

1. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Анализът на К. Риф от позицията на евдемоничния подход [12; 18] разграничава шест
компонента на психично благополучие: приемане на себе си, положителни отношения с
другите, автономия, овладяване на средата, цел в живота и личностен растеж [13]. Важно
предимство на подхода на К. Риф е разработеният въз основа на теоретичната позиция
инструмент за оценка – Скала за психично благополучие.
След публикуването на първоначалните резултати инструментът придобива
популярност, но изходният 120-айтемен вариант (по 20 въпроса за всеки от компонентите) е
използван по-рядко. На практика усилията се съсредоточават върху съкращаване на
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оригиналната версия и водят до появата на голям брой варианти: от 84, 54, 42, 30, 24 и 18
айтема. По правило при всички тях оценката на 6-те компонента е балансирана, т.е. основава
се на еднакъв брой признаци, но са налице и изключения – например холандската и
испанската версия се формират съответно 39 и 29 айтема (за обзор вж. [1, сс. 34-43]). У нас
психометрични данни за българска адаптация на оригиналната 84-айтемна скала са
публикувани в изследването на А. Силгиджиян и съавтори [2].
От различните версии най-популярен изглежда „икономичният“ 18-айтемен вариант,
но почти без изключение данните, вкл. в междукултурен контекст свидетелстват за
незадоволителни равнища на надеждност (вътрешна съгласуваност). Проблемите с краткия,
18-айтемен вариант са основание авторът на скалата К. Риф „настоятелно да препоръчва да
не се използва кратката, 18-айтемна версия. Това равнище на оценка е проблемно от
психометрична гледна точка и не върши добра работа, за да се обхване съдържанието на
шестте конструкта на благополучие“ (лична кореспонденция, 26.04.2011 г.).
Въпреки широкото използване и потвърдените психометрични характеристики на
инструмента, налице са поне три въпроса, отговорът на които е принципно важен, особено
при адаптацията на скалата в различен културен контекст:
1. Едномерни ли са 6-те компонента на психичното благополучие или всеки от тях
предполага многомерна структура, формирана от няколко латентни променливи?
Проблемът се поставя още в първата цитирана публикация [13], но без
емпирични аргументи в полза на някоя от двете тези. В по-късна публикация
обаче директно се посочва, че 20-айтемните версии на всеки от компонентите са
многофакторни [14, p. 720].
2. Могат ли емпирично да се разграничат 6-те теоретично дефинирани компонента на
благополучие (или обратно, трябва да се намали броят на дименсиите)? Наличието
на много силни корелации между част от компонентите (на латентно равнище в
някои случаи >0,90) дава основание на някои автори за модифициране на
оригиналния 6-компонентен модел [напр. 3; 5; 16].
3. Какви са аргументите за използване на общ, „интегративен“ индекс за психично
благополучие? В съответствие с изходната идея за многомерния характер на
благополучието подобна теза би могла да се защити чрез оценка на йерархичен
модел с фактор от втори ред, детерминиращ компонентите на благополучието.
Целта на настоящото изложение е да представи конструиране на кратка форма на
скалата на Риф, предназначена за юношеска възраст, като отстраняването на значителен брой
признаци да не стеснява принципно съдържанието на оценяваните конструкти и
същевременно да не води до неприемливо ниско равнище на надеждност.
2. МЕТОД
2. 1. Инструментариум
Оригиналният 84-айтемен вариант е получен от К. Риф, заедно с разрешение за
адаптиране и използване на инструмента. За целите на изследването е преведен вариантът с
54 айтема: две независими версии, направени от Камелия Ханчева и Пламен Калчев,
дискутирани допълнително до постигане на съгласие. С цел да не се дискредитира 54айтемният вариант (ако някой от 9-те айтема, предназначени за всеки от шестте конструкта,
се окаже неподходящ) са добавени 7 резервни въпроса, взети от разширения 84-айтемен
вариант на инструмента.
След началната апробация с 184 лица анализът показва ниско равнище на вътрешната
съгласуваност на Личностен растеж (проблем, който е налице и в други изследвания, напр.
[3; 17]). Затова три от допълнителните айтеми (за Приемане на себе си, Автономия и

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

293

Личностен растеж) са заменени с нови, потенциално по-полезни формулировки за оценка на
Личностен растеж (тези айтеми също са заимствани от разширената 84-айтемна версия).
2.2. Изследвани лица
Анализите се базират на обща 1933 (пълни протокола): 1629 ученици от 7.-12.клас и
304 студенти, събрани на три етапа.
1. Начална апробация – върху 184 ученици, след която са заменени три от резервните
айтеми (с оглед на потенциалните проблеми с надеждността на подскалата Личностен
растеж) . Тъй като два от новите айтеми участват в окончателната версия на скалата,
лицата от началната апробация не са използвани на следващите етапи.
2. Първи етап – 909 протокола на ученици (390 момчета, 513 момичета, 6
непосочили). Данните от този етап, означавани като Извадка 1, са използвани за
анализ на структурата с помощта на експлораторен факторен анализ.
3. Втори етап: 536 ученици (205 момчета, 323 момичета, 8 непосочили) и 304
студенти. Данните от юношите от този етап (Извадка 2) са използвани за
валидиране на извлечената от първия етап структура с помощта на конфирматорен
факторен анализ.
Инвариантността на окончателната българска версия в юношеска възраст по пол,
както и нормативните стойности се основават на данните от Извадка 1 и Извадка 2 (общо
1445 юноши). Протоколите от студентите не са използвани при анализа на факторната
структура, но някои психометрични данни за студентската извадка са оценени post hoc въз
основа на структурата на скалата, потвърдена в юношеската извадка.
Данните за юношите в по-голямата си част са на ученици от София, останалата, малка
част – от окръжен и малък град в Родопите. Данните за студентите са от Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Националната спортна академия и Русенския
университет „Ангел Кънчев“ 3.
2.3. Процедура
Изследването се провежда групово и анонимно в класната стая (аудиторията), като по
желание изследваните лица могат да отбележат личен код, въз основа на който да получат
персонална информация за резултата.
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
3.1. Факторен анализ
Българската адаптация на Скалата за психично благополучие на Риф е осъществена на
два етапа:
(1) В Извадка 1 структурата на айтемите е анализирана чрез експлораторен факторен
анализ, извършен по:
(а) по метода на главните компоненти (на базата на Пирсъновата корелационна
матрица);
(б) на основата на полихоричните корелации (в по-строг смисъл използваната 6степенна Ликъртова скàла за отговори е от ординален тип и затова една от
3

Участието на автора в събирането на емпиричния материал се ограничава до 434 протокола. Останалите данни
са събрани с помощта на студенти от бакалавърска степен на специалност Психология и от магистърска
програма Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“: Д. Йорданова, Г. Иванова, А. Даскалова, В. Казакова, Н. Генчева, Ж. Терзова, Д.
Туечка, П. Минев, С. Христова, З. Илчовска, Д. Стефанов, Ц. Макавеева, Е. Бенов..
Част от емпиричния материал е събран с финансова подкрепа по Проект по НИД Конструиране на български
вариант на скала за психично благополучие в юношеска възраст (договор за научни изследвания № 017 от 4
април 2012 г., СУ „Св. Климент Охридски“).
Благодаря на всички колеги за участието!

294

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

критиките към оценката на структурата се отнася до факторизирането на айтемите
на базата на коефициенти на линейна, вместо на полихорична корелация, напр.
[16]). В случая данните са обработени по метода на минималните остатъци
(MINimum RESiduals – MINRES), който се базира на директно минимизиране на
най-малките квадрати, устойчив е към нарушения в нормалното разпределение и
може да се използва и когато корелационната матрица не е положително
дефинирана (каквато може да е например матрицата от полихорични корелации)
[7]. Поради ординалния характер на признаците и отсъствието на мултивариативно
нормално разпределение предимство в оценката на параметрите имат данните по
MINRES на базата на полихоричната корелационна матрица (получени с помощта
на LISREL 8.72 [9]).
И в двата случая – при анализа по метода на главните компоненти и минималните
остатъци – ротацията на факторите е извършена по Варимакс и Промакс.
(2) В Извадка 2 идентифицираната в Извадка 1 структура е валидирана с помощта на
конфирматорен факторен анализ (чрез LISREL 8.72), в преобладаващия брой
случаи по метода на максималната вероятност, устойчив на нарушения в
нормалното разпределение (Robust Maximum Likelihood), с използване на
асимптотичната ковариационна матрица [9].
3.1.1. Експлораторен факторен анализ
При оценката на структурата на факторизация са подложени както въпросите от
оригиналната 54-айтемна версия, така и на разширения 61-айтемен вариант (с добавените 7
резервни признака). Факторизацията на оригиналната 54-айтемна версия показва
възможности за извличане до 13 фактора (при максимално либералния критерий от
собствена стойност на фактора >1), но scree-тестът на Кетъл свидетелства по-скоро за
варианти от два до пет фактора. Като се има предвид обаче оригиналната 6-факторна
структура, последователно са проучени вариантите от 3 до 7 фактора (при извличане на поголям брой фактори се появяват компоненти от по два айтема, които не могат да бъдат
надеждно оценени).
Прегледът на 6-факторното решение обаче не потвърждава разграничаването на
теоретично дефинираните компоненти на благополучието и разпределението на айтемите не
съответства на теоретичните очаквания. Като цяло при различните варианти на факторизация
най-стабилно от останалите се разграничават признаците за Автономия, в някои случаи – и
тези за Отношения, както и за Приемане на себе си. Факторизирането само на айтемите,
предназначени за 4 от компонентите (след отстраняване на въпросите за Автономия и
Отношения) обаче отново не води до емпиричното им разграничаване. От тази гледна точка
експлораторното изследване не потвърждава очакваната 6-факторна структура, а отсъства и
ясна идея за нейната редукция – обединяването на част от признаците в по-общ компонент.
Накратко: резултатите от експлораторното изследване не дават еднозначна насока как
да продължи работата по конструиране на българската версия на скалата. В случая
последователното отстраняване на айтемите със слаби разграничаващи възможности (със
значими тегла по няколко фактора) не е достатъчно обоснован подход, ако отсъства ясна
представа какви конструкти оценяват емпиричните индикатори. Ето защо на следващия етап
анализът се фокусира върху структурата на самите компоненти на психично благополучие.
3.1.1.1. Структура на компонентите на психично благополучие
Както беше посочено, компонентите на психичното благополучие не представят
едномерни конструкти [14], т.е. съдържат повече от една дименсия. За оценката на
структурата им в настоящото изследване в Извадка 1 (N=909) на първия етап е използван
експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти и по MINRES (базиран на
полихоричните корелации), с ротации по Варимакс и Промакс. След това конкурентните
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модели са оценени с данните от същата извадка с помощта на конфирматорен факторен
анализ (по метода на максималната вероятност, чрез LISREL 8.72). Данните от
експлораторното изследване без изключение потвърждават наличието на голям доминиращ
фактор, но и на втори допълнителен компонент (при критерий за собствена стойност –
eigenvalue >1). (По отношение на Цел в живота е възможно извличането и на трети
компонент.) В таблица 1. са обобщени резултатите от експлораторното изследване.
Таблица 1. Резултати от експлораторния анализ
на компонентите на психично благополучие от скалата на Риф (N=909)
Компонент
Автономия
Овладяване на средата
Отношения
Приемане на себе си
Цел в живота
Личностен растеж

Фактор
(брой айтеми)
Фактор 1 (6)
Фактор 2 (3)
Фактор 1 (5)
Фактор 2 (4)
Фактор 1 (6)
Фактор 2 (3)
Фактор 1 (7)
Фактор 2 (2)
Фактор 1 (6)
Фактор 2 (3)
Фактор 1 (5)
Фактор 2 (4)

Собствена стойност

α на Кронбах

2,94
1,18
2,77
1,36
3,08
1,46
3,58
1,15
2,94
1,14
2,29
1,20

0,68
0,60
0,69
0,59
0,78
0,54
0,80
0,52
0,71
0,43
0,58
0,42

Данните в таблица 1. Показват, че вторите фактори са с ниско равнище на надеждност
(α на Кронбах), като за това от съществено значение е и малкият брой айтеми, които ги
формират.
В рамките на конфирматорния анализ като конкурентни са сравнени еднофакторният
и двуфакторният модел. Индексите за степен на съответствие без изключение потвърждават
предимството на по-сложния двуфакторен модел при всички компоненти на психично
благополучие. На латентно равнище (от конфирматорния анализ) силата на корелациите
между факторите варира от 0,29 до 0,74, а на равнище суров бал (r на Пирсън): от 0,26 до
0,42. Повечето от тези стойностите не са достатъчно високи, за да се разглеждат оценките
като противоположни полюси на обща дименсия.
Резултатите в полза на двуфакторните модели поставят въпроса за съдържателната
интерпретация на факторите, формиращи компонентите на психичното благополучие. От
гледна точка на съдържанието на включените в тях айтеми например подфакторите на
Отношения и Приемане на себе си биха могли да се разграничат по следния начин:
(1) Двуфакторното решение на Отношения различава две основни теми:
(а) Фактор 1: Наличие на социална мрежа, доверителни отношения и очаквана
подкрепа (напр. „Често се чувствам самотен, защото имам малко близки приятели,
с които мога да споделям проблемите си“ (–), „Не са много хората, готови да ме
изслушат, когато имам нужда“( –), „Знам, че мога да се доверя на приятелите си и
те на мен“).
(б) Фактор 2: Социабилност, желание за общуване, възприемано мнение на околните
(напр. „Харесват ми близки, откровени разговори в семейството или с приятели“,
„Повечето хора ме възприемат като сърдечен и отзивчив човек“).
(2) Приемане на себе си
(а) Фактор 1: Положителна оценка за себе си (напр. „В много отношения се харесвам
като личност“).
(б) Фактор 2: Оценка/приемане на миналото (напр. „В миналото съм имал добри и
лоши моменти, но не бих искал да променям каквото и да било“).
Основната цел на анализа на компонентите на психично благополучие дотук не е да се
идентифицира структурата на това микроравнище. Задачата е да се подобрят възможностите
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на интерпретация на факторния анализ на целия въпросник на равнище айтеми. За тази цел
12-те променливи, извлечени чрез експлораторното изследване на отделните компоненти на
благополучието, са подложени на факторен анализ по метода на главните компоненти и по
MINRES. Последователно са проучени 4 възможни решения: от еднофакторно до
четирифакторно. Таблица 2. представя факторната матрица на четирифакторния вариант
(65,2% обяснена дисперсия), получени по метода на главните компоненти 4
Таблица 2. Факторен анализ на компонентите на психично благополучие на
равнищеподфактори, по метода на главните компоненти –
четирифакторно решение, Варимакс ротация (N=909)
Овладяване на средата 1
Отношения 2
Приемане на себе си 2
Личностен растеж 1
Цел в живота 1
Отношения 1
Овладяване на средата 1
Приемане на себе си 1
Цел в живота 2
Личностен растеж 2
Автономия 2
Автономия 1

Фактор 1
0,713

Фактор 2
0,165

Фактор 3
0,155

Фактор 4
0,176

0,652

0,137

–

-0,210

0,637

0,133

-0,247

0,136

0,629

–

0,500

0,147

0,609

0,336

0,436

0,110

0,214

0,819

–

-

0,152

0,817

0,154

0,121

0,536

0,567

0,111

0,293

0,121

0,114

0,790

–

–

–

0,683

0,176

-0,144

0,337

–

0,799

–

–

0,774

0,404
Забележка: факторните тегла под 0,15 са пропуснати.

Резултатите в таблица 2. показват, че в разрез с предварителните очаквания,
подфакторите на всеки от компонентите не се обединяват в общ фактор с изключение на
Автономия 1 и Автономия 2. В нито един от останалите случаи подфакторите на даден
компонент на психично благополучие не формират общ фактор (самостоятелно или в
съчетание с други подфактори).
Подобни резултати илюстрират разликите в съдържанието на подфакторите,
формиращи компонентите на психичното благополучие, но вече беше посочено, основната
цел на направения анализ е да се разширят обяснителните възможности при общия факторен
анализ на равнище айтеми. Например защо айтемите за Отношения 1 не се обединяват с тези
за Отношения 2, а се разпределят към различни фактори? Това на свой ред би дало
допълнителни основания за елиминирането на част от признаците, съкращаване на скалата и
извличане на хомогенни компоненти на благополучието.
В заключение: получените резултати поставят въпроса: „Какъв подход да се използва
при българската адаптация на инструмента?“. В това отношение най-общо са възможни два
варианта:
(1) В българската юношеска версия да бъдат включени айтемите, оценяващи първите,
доминиращи фактори на всеки от компонентите. Подобен подход, от една страна,
би осигурил по-високо равнище на вътрешна съгласуваност, но би довел и до
частично предефиниране на конструктите поради стесняване на оценяваното
съдържание.
Налице е обаче и друго принципно възражение срещу описаната процедура. Фактът,
че даден айтем е с високо тегло при оценката на отделен компонент на психичното
благополучие, не означава, че той не може да е още по-добър емпиричен индикатор за друг
4

Резултатите по MINRES принципно не се различават, макар че е налице частично разместване при
разпределението на някои от променливите.
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компонент. Например оригиналният айтем „Не пасвам добре на хората и средата около мен“
(„I do not fit very well with the people and the community around me“) е предназначен за оценка
на Овладяване на средата (с обратен знак). В рамките на общия факторен анализ обаче той
се оказва с по-добри психометрични характеристики като емпиричен индикатор за
Отношения (отново с отрицателен знак). Възможно е подобен резултат да е повлиян и от
българския превод, но той илюстрира необходимостта от общ факторен анализ на равнище
айтеми, при извличането на структурата на инструмента при български юноши.
(2) Вторият подход предполага факторен анализ на всички налични айтеми (в случая
54 в оригиналния вариант плюс 7 резервни формулировки).
Вторият подход е предпочетен в настоящото изследване. Анализирани са решения с
различен брой фактори и последователно са отстранявани айтеми с ниски тегла и слаби
разграничаващи възможности. На всеки следващ етап след отстраняването на част от
изходните признаци останалите отново са подлагани на факторизация, и процесът се повтаря
многократно, т.е. има итеративен характер. За разлика от първоначалните анализи обаче, в
този случай има по-ясна идея (и основание) за елиминиране на айтемите с недобри
психометрични характеристики въз основа на данните за структурата на компонентите и
разпределението на равнище подфактори (таблица 2.). При съкращаване на изходния
айтемен пул целта е да се достигне до компоненти с приемливо равнище на надеждност, като
се направи усилие и за балансирана оценка, т.е. с помощта на еднакъв брой айтеми. Както и
по-рано, експлораторният анализ е извършен на база полихорична корелационна матрица
(изчислена с помощта на PRELIS), по метода на минималните остатъци (MINRES), чрез
LISREL 8.72, върху Извадка 1 (n=909). Факторните тегла на окончателната версия, в която
всеки от компонентите на благополучието се оценява от по 5 айтема (общо 30 признака), са
представени в таблица 3.
Таблица 3. Експлораторен факторен анализ на скалата за психично благополучие –
полихорични корелации, MINRES, 30 айтема, Варимакс ротация (N=909)
№ на айтема
wb55
wb7
wb2
wb51
wb37
wb34
wb6
wb28
wb17
wb58
wb23
wb18
wb41
wb53
wb35
wb43
wb48
wb32
wb26
wb20
wb38
wb24
wb36
wb19
wb22
wb21
wb10
wb16
wb33
wb59

Овладяв. на средата Приемане на себе си
0.708
0.122
0.650
0.088
0.475
0.267
-0.405
-0.201
0.387
0.295
0.265
0.569
0.308
0.521
0.314
0.502
-0.114
-0.494
0.318
0.372
-0.063
-0.139
-0.029
-0.240
-0.112
-0.055
-0.117
-0.189
0.110
0.028
0.038
0.117
0.143
0.060
0.125
0.027
0.071
0.201
-0.068
-0.074
0.253
0.264
0.080
0.093
0.326
0.059
0.167
0.062
0.013
0.092
-0.241
-0.064
-0.228
-0.083
0.406
0.048
0.301
0.069
0.277
0.176

Отношения
0.094
0.023
0.118
-0.218
0.157
0.195
0.320
0.208
-0.394
0.347
-0.769
-0.702
-0.634
-0.591
0.587
-0.018
0.053
0.055
0.155
-0.182
0.198
0.045
-0.009
-0.005
0.160
-0.243
-0.205
0.035
0.105
0.199

Автономия
0.163
0.054
0.146
-0.048
0.178
0.214
0.273
0.063
-0.121
0.280
-0.149
-0.184
-0.009
-0.079
0.021
0.644
0.614
0.607
0.580
-0.530
0.203
0.138
-0.021
0.160
0.255
-0.128
-0.031
0.008
0.082
0.180

Забележка: номерата на айтемите отразяват поредността в изходната 61-айтемна версия.

Личностен растеж
0.201
0.090
0.139
-0.015
0.357
0.302
0.191
0.205
-0.056
0.325
0.044
-0.009
-0.029
-0.136
0.294
0.180
0.246
0.089
0.324
-0.125
0.580
0.546
0.491
0.458
0.398
-0.114
-0.285
0.362
0.335
0.326

Цел в живота
0.055
0.130
0.010
-0.275
0.129
0.018
0.033
0.149
-0.294
0.048
-0.197
-0.169
-0.068
-0.170
0.110
0.034
0.027
0.047
0.059
-0.223
0.038
0.155
0.139
0.025
0.115
-0.533
-0.502
0.423
0.305
0.298
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Както показва таблица 3., „най-чисто“ факторно решение (високи тегла по оценявания
и ниски по останалите компоненти) е налице при Отношения и Автономия. Тези данни
съответстват и на предишни резултати, според които посочените два компонента по-ясно се
разграничават от останалите. В преобладаващата си част айтемите от съкратената версия са
от първите, доминиращи подфактори на компонентите, но в някои случаи те са и от вторите,
по-малки фактори. Айтеми с най-високи тегла:
(1) Отношения.:
• „Често се чувствам самотен, защото имам малко близки приятели, с които мога
да споделям проблемите си.“ (–)
• „Струва ми се, че другите имат повече приятели.“ (–)
(2) Автономия:
• „Убеден съм в мнението си дори когато то противоречи на общоприетото.“
• „Преценките ми се основават на това, което аз смятам за важно, а не на това,
което мислят другите.“
(3) Приемане на себе си:
• „В много отношения се харесвам като личност.“
• „Като цяло се чувствам уверен и гледам положително на себе си.“
(4) Овладяване на средата:
• „Справям се доста добре с многобройните си задължения във всекидневието.“
• „Умея да разпределям времето си, за да свърша всичко, което трябва.“
(5) Цел в живота:
• „Нямам ясна идея какво искам да постигна в живота.“ (–)
• „Преди си поставях цели, но сега това ми изглежда губене на време.“ (–)
(6) Личностен растеж:
• „С времето съм разбрал много неща за живота, които са ме направили по-силен
и уверен в себе си.“
• „Според мен е важно човек да трупа опит, да приема предизвикателства,
променящи възгледите му за него самия и за света.“
3.1.2. Конфирматорен факторен анализ
Извлечената в Извадка 1 структура на скалата за благополучие е валидирана чрез
конфирматорен анализ върху нови изследвани лица (Извадка 2, N=536). Тъй като е нарушено
изискването за мултивариативно нормално разпределение, данните са анализирани чрез
метода на максималната вероятност, устойчив към такива нарушения (Robust Maximum
Likelihood), с използване на асимптотичнвта ковариационна матрица. Индексите за степен на
съответствие на 6-факторния модел са съответно: χ2 на Сатора-Бентлър S-Bχ2(390)=943,9;
RMSEA=0,051;GFI=0,83; AGFI=0,79; CFI=0,97; NNFI=0,95. Резултатите свидетелстват като
цяло за приемливи индекси на съответствие с емпиричната матрица (за оценка на индекси
вж. напр. [4, pp. 86–88; 6, рр. 52–53]) 5.
Таблица 4. съдържа стандартизираните факторни тегла по метода на максималната
вероятност, устойчив към нарушения в нормалното разпределение (RML).

5

Наистина GFI и AGFI са под приемливите стойности, но данните от някои компютърни симулационни
изследвания поставят под съмнение качествата на AGFI и вследствие на това индексът се използва по-рядко
[10, p. 129].
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Таблица 4. Конфирматорен факторен анализ на Скалата за психично благополучие на Риф
(30 айтема) по метода на максималната вероятност, устойчив към нарушения в
нормалното разпределение (RML) (Извадка 2, N=536)
№ на айтема
wb55
wb37
wb7
wb51
wb2
wb6
wb17
wb34
wb58
wb28
wb23
wb18
wb53
wb41
wb35
wb26
wb48
wb43
wb32
wb20
wb38
wb24
wb36
wb19
wb22
wb59
wb16
wb10
wb33
wb21

Овладяв. на средата Приемане на себе си
0.66
0.65
0.55
–0.55
0.47
0.69
–0.69
0.68
0.67
0.52

Отношения

–0.82
–0.79
–0.68
–0.65
0.65

Автономия

Личностен растеж

0.74
0.64
0.62
0.54
–0.45

0.68
0.62
0.52
0.50
0.45

Забележка: номерата на айтемите отразяват поредността в изходната 61-айтемна версия.

Цел в живота

0.80
0.66
–0.60
0.58
–0.54

Резултатите от таблица 4. показват диапазон на факторните тегла на емпиричните
индикатори в диапазона от 0,45 до 0,80. Наблюдават се и някои размествания в
подреждането на теглата в сравнение с експлораторното изследване (вж. таблица 3.).
В таблица 5. са представени корелационните коефициенти – под главния диагонал, с
получерен шрифт са посочени стойностите на равнище латентни фактори (от
конфирматорния анализ), а над главния диагонал – на равнище суров бал (r на Пирсън). В
скоби, до корелациите на латентно равнище, са представени стойностите, възпроизведени от
йерархичния конфирматорен модел (вж. по-долу).
Таблица 5. Корелации между компонентите на психичното благополучие (N=1445)

1

Овладяване
на средата
0,31

Овладяване на средата

0,47 (0,58)

1

Отношения

0,37 (0,35)

0,44 (0,53)

1

0,37

0,53

0,24

Цел в живота

0,47 (0,55)

0,89 (0,83)

0,48 (0,51)

1

0,52

0,50

Приемане на себе си

0,61 (0,55)

0,80 (0,82)

0,68 (0,50)

0,72 (0,78)

1

0,45

Личностен растеж

0,60 (0,51)

0,74 (0,77)

0,36 (0,47)

0,79 (0,74)

0,70 (0,73)

1

Автономия
Автономия

Отношения

Цел в живота

0,25

0,29

Приемане
на себе си
0,40

0,34

0,59

0,56

0,44

Личностен растеж
0,32

Забележки:
(а) Под главния диагонал, с почернен шрифт са дадени корелациите на латентно равнище (от конфирматорния анализ); до
тях, в скоби – възпроизведената корелация от йерархичния конфирматорен модел (вж. по-долу).
(б) Над главния диагонал са дадени корелации на равнище суров бал (r на Пирсън).
(в) При всички коефициенти p<0,001.
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По дефиниция корелациите на латентно равнище (от конфирматорния анализ) са посилни от тези на равнище суров бал, тъй като не са обременени от грешката в оценката на
емпиричните индикатори. Данните очаквано показват и много силна корелация между
Овладяване на средата и Цел в живота (на латентно равнище 0,89). Подобен резултат е
възпроизвеждан в редица други изследвания и поставя под съмнение възможността за
емпирично разграничаване на двата конструкта. За разлика от резултатите в други
изследвания обаче, в настоящото коефициентите не достигат/не превишават стойности от
0,90. За разграничаването на Овладяване на средата и Цел в живота са важни и данните за
връзките с външни променливи от валидиращото изследване. Данните от корелационния
анализ показват също така, че Автономия и Отношения по-слабо корелират с останалите
компоненти, които на свой ред са по-тясно свързани помежду си.
3.1.3. Йерархичен конфирматорен модел; сравнение на алтернативни модели
Потвърждаването на йерархичния модел на благополучието с фактор от втори ред,
обясняващ връзката на първичните фактори (компонентите), има принципно значение както
за обосноваването на по-общия конструкт, така и за използването на общия показател на
скалата за приложни цели – като общ индекс на психично благополучие. Адекватната
процедура за решаването на подобна задача изисква проверка на йерархичен конфирматорен
модел с фактор от втори ред „Психично благополучие“. В този случай вместо свободна
(неанализирана) ковариация на латентните фактори, те се представят като детерминирани от
обща причина (фактор от втори ред), обясняваща корелациите между тях. По същество
йерархичният модел е базирана на теоретични допускания процедура, в която изследователят
налага по-проста структура за обяснение на емпиричната матрица 6.
Процедурата най-общо следва три етапа: (1) развитие на добър (с приемливи
показатели за степен на съответствие и концептуално валиден) конфирматорен модел с
първични фактори, (2) оценка на размера и конфигурацията на корелациите между
първичните фактори и (3) оценка на степента на съответствие на йерархичния модел (с
фактор от втори ред), който трябва обаче да се обоснове не само статистически, но и
концептуално [4].
При оценката на йерархичния модел намаляването на стойността на χ2 може да се
използва като показател за понижаване на степента на съответствие [4, p. 332], но трябва да
се има предвид, че йерархичният модел не може да подобри степента на съответствие, тъй
като той по дефиниция е опит за редуциране на броя на оценяваните параметри. В този
случай вместо корелациите на латентните фактори се оценяват факторните тегла по
вторичния фактор (при три първични фактора броят на параметрите е идентичен, но при
повече от три фактора моделът е по-рестриктивен, с по-малък брой параметри и съответно –
по-голям брой степени на свобода). Затова, дори и ако йерархичният модел обяснява
ефективно ковариацията на първичните фактори, той не може да бъде с по-добра степен на
съответствие. За неговата оценка обаче може да се използва коефициентът на Х. Марш и Д.
Хосевар [11], който представлява съотношението на χ2 на модела с първични фактори и на χ2
на по-рестриктивния модел с вторичен фактор. Според посочените автори стойности над
0,90 означават, че факторът от втори род ефективно обяснява ковариацията на първичните
фактори [11].
Други индикатори за оценка на йерархичния модел [4] са: (1) процентът на обяснената
от вторичния фактор дисперсия на първичните фактори, (2) корелациите между първичните
фактори, в частност, ако корелациите са приблизително еднакви, това е индикатор за
6

Теоретично погледнато, йерархичният модел е по-сложен, защото въвежда допълнителен конструкт, но
статистически той е по-опростен, тъй като е с по-малък брой оценявани параметри, т.е. с по-голям брой степени
на свобода (в случая вместо 15 ковариации на латентните фактори се оценяват 6 пътеки от вторичния към
първичните фактори).
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наличие на един вторичен фактор, (3) ако факторът от втори ред предполага добра степен на
съответствие, трябва да се очаква той да обяснява в задоволителна степен корелацията
между първичните фактори. Това може да се демонстрира чрез т.нар. „правило на
проследяване“ [4, p. 334], според което произведението на теглата по вторичния фактор
трябва да възпроизвежда корелацията между първичните фактори.
В настоящото изследване предмет на оценка са пет алтернативни модела:
(1) Модел 1: 6 първични фактора на психично благополучие
(2) Модел 2: йерархичен с един фактор от втори ред, обясняващ корeлациите на
шестте първични фактора. Този модел, проверен още в ранните изследвания [14],
съответства на оригиналната концепция на К. Риф.
(3) Модел 3: йерархичен модел с два фактора от втори ред („Аз–благополучие“ и
„Благополучие–отношения“). За формулиране на този модел, от една страна, има
статистически аргументи, основани на корелациите между компонентите на
психично благополучие (вж. таблица 5.). Както беше посочено, приблизително
еднаквите по размер корелации са потенциален индикатор за наличие на един
вторичен фактор. В случая обаче стойностите варират в широк диапазон от 0,37 до
0,89, като 4 от компонентите – Приемане на себе си, Овладяване на средата, Цел в
живота и Личностен растеж, се асоциират по-силно помежду си. Подобен
резултат е възпроизвеждан в предишни изследвания (напр. [3; 16], които поставят
под съмнение оригиналната структура на скалата за благополучие. От друга
страна, налице са и някои съдържателни аргументи за разграничаването на двата
потенциални вторични фактора: в първия случай (при Приемане на себе си,
Овладяване на средата, Личностен растеж, Цел в живота) присъства темата за
самооценката – като харесване на себе си, чувство за справяне, вътреличностно
сравнение и целеполагане. Затова първият потенциален вторичен фактор би могъл
да се обозначи като „Аз–благополучие“. Във втория случай, тъй като Автономия се
дефинира като независимо мнение, т.е. отново в контекста на отношенията с
другите, заедно с Отношения, двата компонента биха могли условно да се
обединят като „Благополучие–отношения“. На практика Модел 3 може да
разглежда като доразвиване на модела на Абът и съавтори, в който се дефинира
един фактор от втори ред, обясняващ връзките между Приемане на себе си,
Овладяване на средата, Личностен растеж, Цел в живота, но отношенията
между Автономия и Отношения не се анализират [3].
(4) Модел 4: три първични фактора: Приемане на себе си, Овладяване на средата, Цел
в живота и Личностен растеж (формиращи общ фактор) + Автономия и
Отношения, като отделни фактори. Този модел също се основава и на предишни
изследвания, поставящи под съмнение 6-факторната структура на психичното
благополучие (напр. [16]).
(5) Модел 5: пет първични фактора: Овладяване на средата и Цел в живота
(формиращи общ фактор) + Приемане на себе си, Личностен растеж, Автономия
и Отношения. Подобен модел не е проверяван досега, но се базира на много
силната връзка между Овладяване на средата и Цел в живота, получена в
настоящото изследване с български юноши.
В таблица 6. са представени индексите за степен на съответствие на 5-те модела,
изчислени върху всички изследвани юношиа (N=1445) по метода на максималната
вероятност, устойчив към нарушения в нормалното разпределение (RML), с използване на
асимптотичната ковариационна матрица), а на фигура 1. са показани теглата на първичните
фактори при Модел 2
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Таблица 6. Индекси за степен на съответствие на 5 конфирматорни модела на Скалата за
психично благополучие на Риф, по метода на максималната вероятност, устойчив към
нарушения в нормалното разпределение (RML) (N=1445)
Модел

S-Bχ2

df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

ECVI

AIC

CAIC

Модел 1

1763,9

390

0,049

0,88

0,85

0,97

0,97

2,24

3239,8

3710,4

Модел 2

2038,1

399

0,053

0,86

0,84

0,97

0,96

2,55

3677,6

4091,8

Модел 3

2035,0

398

0,053

0,86

0,84

0,97

0,96

2,55

3676,4

4096,9

Модел 4

2673,9

402

0,630

0,83

0,80

0,95

0,95

3,26

4711,3

5106,6

Модел 5

1829,7

395

0,050

0,87

0,85

0,97

0,97

2,31

3335,7

3775,1

Забележки:
(а) Модел 1: шест първични фактора на психично благополучие (със свободни ковариации).
(б) Модел 2: йерархичен модел с един фактор от втори ред, обясняващ корелациите на шестте първични фактора.
(б) Модел 3: йерархичен модел с два фактора от втори ред („Аз–благополучие“ и „Благополучие–отношения“).
(в) Модел 4: три първични фактора: Приемане на себе си, Овладяване на средата, Цел в живота и Личностен растеж
(формиращи общ фактор) + Автономия и Отношения.
(г) Модел 5: пет първични фактора: Овладяване на средата и Цел в живота (формиращи общ фактор) + Приемане на себе
си, Личностен растеж, Автономия и Отношения.
(д) S-Bχ2 – скалирана стойност на коефициента на χ2 на Сатора-Бентлър; RMSEA – Root Mean Square Error of
Approximation; GFI – Goodness of Fit Index; AGFI – Adjusted Goodness of Fit Index; CFI – Comparative Fit Index; NNFI – NonNormed Fit Index.

Тъй като стойността на Δ χ2(9) =274,2 е статистически значима (p<0,001), йерархичният
модел с един фактор от втори ред (Модел 2) понижава степента на съответствие на Модел 1.
Вече беше казано, че в случая обаче дори и ако обяснява ефективно ковариацията на
първичните фактори, йерархичният модел по дефиниция не може да е с по-добра степен на
съответствие. Това е причината за неговата оценка да се използва коефициентът на Марш и
Хосевар [11]. В конкретния случай стойността е 1763,9/2038,1=0,87, т.е. близо, макар и да не
достига границата от 0,90 като показател за ефективно обяснение на ковариацията на
първичните фактори.

38%

Автономия

86%

Овладяване
на средата

32%

Отношения

79%

Цел в живота

77%

Приемане на
себе си

69%

Личностен
растеж

0,62
0,93
0,57
0,89
0,88
0,83

ПСИХИЧНО
БЛАГОПОЛУЧИЕ

%
обяснена
дисперсия

Забележка: С цел опростяване на фигурата не са представени теглата на емпиричните индикатори (айтемите).

Фигура 1. Йерархичен модел на Скалата за психично благополучие на Риф,
с фактор от втори ред (N=1445)
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Съгласно другите индикатори: (а) йерархичният модел обяснява значителен процент
от дисперсията на първичните фактори (в диапазона 32%–86%, вж. фигура 1.); (б) според
правилото за проследяване 7 (вж. по-горе), данните в скоби в таблица 5. показват осреднен
резултат на отклоненията (в абсолютна стойност) от 0,068 и е налице само едно по-голямо
отклонение от 0,18 при Приемане на себе си и Отношения; (в) корелациите между
първичните фактори варират в широк диапазон (от 0,37 до 0,89), което е потенциален
индикатор за повече от един вторичен фактор. Това е основанието за дефиниране на модел с
два вторични фактора (Модел 3): Аз–благополучие и Отношения–благополучие. Резултатите
на таблица 6. показват, че усложняването на модела (в Модел 3 допълнително се оценява
корелацията между вторичните фактори и той е с една степен на свобода по-малко) не води
до статистически значимо подобряване в степента на съответствие (Δ χ2(1) =3,10; незн.). Поважният аргумент обаче е свързан с факта, че при Модел 3 е налице много силна корелация
между двата вторични фактора: 0,98. При стандартна грешка на измерване от 0,04 горната
граница на доверителния интервал е > 1, т.е. двата вторични фактора са емпирично
неразличими. От тази гледна точка няма основание за усложняване на изходния йерархичен
модел с допълнителен вторичен фактор, като предимство има Модел 2 с един фактор от
втори ред „Психично благополучие“.
Сравнението на изходния 6-факторен модел (Модел 1) с конкурентния 3-факторен
модел (Модел 4) показва ясно преимуществото на Модел 1. Макар че Модел 5 е с много
близки показатели, сравнението отново дава предимство на базовия Модел 1 8.
В заключение: резултатите с български юноши потвърждават 6-факторния модел на
психично благополучие на К. Риф, като са налице основания и за дефиниране на фактор от
втори ред „Психично благополучие“, обясняващ връзките между компонентите. Както
показват данните на фигура 1., с най-високи тегла по вторичния фактор са Овладяване на
средата, Цел в живота и Приемане на себе си, докато Автономия и Отношения са по-слаби
индикатори на благополучието.
3.1.4. Инвариантност на скалата за психично благополучие по пол.
В рамките на моделирането със структурни уравнения сравняването на параметри от
различни извадки изисква междугрупов анализ, при който полученият от едната извадка
модел (в случая на момчетата) се налага върху другия (на момичетата) и последователно се
освобождават параметри за независима (самостоятелна) оценка във втората извадка. Ако
освобождаването на даден параметър (параметри) води до подобряване на степента на
съответствие (т.е. налице е статистически значимо намаляване на стойността на χ2 – значима
стойност на Δχ2 при съответните степени на свобода), има основание да се направи
заключение за полово различие по дадения параметър (т.е. фиксирането на ограничение за
равни стойности в двете извадки трябва да се отхвърли) [8]. В съответствие с тази процедура
последователно са сравнени два вида параметри на конфирматорния модел при момчетата и
момичетата с всички налични протоколи – 595 момчета и 836 момичета: (1) факторни тегла
на айтемите и (2) равнище на латентните фактори 9.

7

Например корелацията между Автономия и Отношения е 0,37 (таблица 5.). Произведението на теглата по
вторичния фактор (фигура 1.) възпроизвежда много близка до реалната стойност: 0,62 x 0,57=0,35.
8
Наистина индексите за степен на съответствие на Модел 5 са много близки до тези на Модел 1, но подобен
резултат не трябва да се надценява. Такъв модел не е проверяван в други проучвания и се базира на много
силната връзка между Овладяване и Цел в живота от настоящото изследване. От тази гледна точка възможно е
той да отразява спецификата на настоящата извадка и сам по себе си не дава достатъчно основания за
предефиниране на 6-компонентния модел на психично благополучие.
9
Тъй като латентните променливи не са директно наблюдавани, за оценката на средната им стойност в двете
групи те трябва да се скалират в метриката на някои от емпиричните индикатори (в случая е използван айтемът
с най-високо тегло по съответния фактор). При подобен анализ средната стойност в една от групите (в случая
на момчетата) се приема за 0 (вж. по-подробно [8; 10].
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(1) За оценка на факторните тегла първоначално са освободени всички айтеми от
дадения фактор. Стойността на Δχ2(5) при Приемане на себе си и Взаимоотношения
е незначима, т.е. отсъстват значими полови различия в теглата на айтемите по тези
компоненти на благополучието. Тъй като стойностите на Δχ2(5) при останалите
компоненти са статистически значими, последователно са освобождавани теглата
по отделните айтеми. При Автономия значима разлика е налице при „Склонен съм
да се влияя от категоричното мнение на другите“, който е с по-високи тегло при
момичетата. При останалите три компонента са идентифицирани три айтема с повисоки тегла при момчетата: при Овладяване на средата – „Способен съм да
постигна професионален и личен живот по мой вкус“; при Цел в живота –
„Харесва ми да правя планове за бъдещето и да работя за осъществяването им“, и
при Личностен растеж – „Според мен е важно човек да трупа опит, да приема
предизвикателства, променящи възгледите му за него самия и за света“.
(2) Сравнението на средните стойности на латентните фактори свидетелства за
отсъствие на значими разлики по Автономия, Отношения и Приемане на себе си,
но и за по-високо равнище по Овладяване на средата (mean=0,17; t=3,04), Цел в
живота (mean = 0,18; t = 3,16) и Личностен растеж (mean = 0,23; t = 4,79) при
момичетата. Посочените различия по пол обаче са малки по размер, като се
възпроизвеждат и при анализа на равнище наблюдавани променливи.
3.2. Надеждност
Стойностите на α на Кронбах (вътрешна съгласуваност) и средното равнище на
интеркорелации на айтемите – общо и по пол, са представени в таблица 7.
Таблица 7. Вътрешна съгласуваност на компонентите
и общия показател за психично благополучие
Ученици (7.-12.клас)
СКÀЛИ
Овладяване на средата
Приемане на себе си
Отношения
Автономия
Личностен растеж
Цел в живота
Психично благополучие – общо

α
rmean
α
rmean
α
rmean
α
rmean
α
rmean
α
rmean
α
rmean

Момчета
N=595
0,70
0,33
0,75
0,38
0,76
0,38
0,66
0,29
0,63
0,26
0,69
0,32
0,88
0,21

Момичета
N=836
0,68
0,31
0,79
0,43
0,79
0,43
0,69
0,32
0,59
0,23
0,71
0,34
0,89
0,22

Студенти
ОБЩО
N=1445
0,69
0,32
0,77
0,41
0,77
0,40
0,68
0,30
0,63
0,26
0,70
0,33
0,89
0,22

N=304
0,70
0,33
0,70
0,33
0,73
0,34
0,69
0,31
0,66
0,29
0,72
0,34
0,89
0,22

Забележки:
(а) Всеки от компонентите в българската юношеска версия се формира от по 5, а общият показател – от 30 айтема.
(б) В 14 от протоколите полът не е посочен.

Резултатите в таблица 7. свидетелстват за приемливи стойности с оглед на броя
айтеми. Вътрешната съгласуваност на общия показател за психично благополучие е повисока в сравнение с тази на компонентите поради по-големия брой айтеми, но средното
равнище на интеркорелации на признаците е по-ниско в съответствие с представата за
многомерния характер на конструкта. Основанията за използване на общия показател (и
съответно – за оценка на вътрешната съгласуваност) се базират на резултатите от
йерархичния конфирматорен модел с фактора от втори ред „Психично благополучие“.
От компонентите на психично благополучие най-консистентни са Приемане на себе си
и Отношения, докато стойността на α на Личностен растеж остава по-ниска дори и след
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апробацията на допълнителни айтеми 10 . За отговора на въпроса дали по-ниската
съгласуваност на предназначените за оценка на посочения конструкт айтеми отразява
възрастовата специфика на извадката, данните са сравнени с получените от студенти.
Студентската извадка (N=304) е с преобладаващ брой женски протоколи: 115 мъже, 181
жени, 8 непосочили. Резултатите представляват допълнителен интерес и поради факта, че
данните за студентите не са използвани при конструирането на българския вариант на
инструмента на базата на факторен анализ с юноши. Сравнението по пол показва близки
стойности при мъжете и жените.
Надеждността на компонентите и общия показател в студентската извадка е
съпоставима с резултатите за юношеска възраст, но Личностен растеж отново е с най-ниско
равнище на вътрешна съгласуваност. Стойността на α (0,66) все пак е по-висока от
получената с юноши (0,63), но подобна разлика не е достатъчна за достигането до покатегорично заключение за възрастовата специфика като фактор за по-ниската надеждност
на Личностен растеж при юношите.
В заключение: резултатите за вътрешната съгласуваност са в съответствие с
очакванията, като се има предвид малкият брой признаци и скрининговият характер на
инструмента, но от практическа гледна точка по-ниските показатели за надеждност
увеличават размера на стандартната грешка на измерване и ограничават интерпретацията на
индивидуалния резултат.
3.3. Валидност
Конструктната валидност е оценена в рамките на корелационни анализи и структурни
модели чрез връзки с широк кръг външни променливи: субективно благополучие,
„процъфтяване“, взаимоотношения с родителите и връстниците, депресия, безпокойства,
социална тревожност, соматични реакции, емпатия, екстернализирани проблеми на
развитието, предъвкване на негативния опит (обидчивост, злопаметност и отмъстителност),
враждебност, недоверие, морален скептицизъм, морална неангажираност, нарцисизъм,
гранична личностова организация и личностни стилове. Резултатите са представени
детайлно в [1, сс. 84-146].
3.4. Различия по пол и възраст. Норми (вж. [1, сс. 147-153; 183-184]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените данни потвърждават добрите психометрични показатели на кратката форма
на Скалата за психично благополучие на К. Риф с български юноши. Резултатите дават
основание инструментът да се оцени като полезен за изследователски и приложни цели.
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ЕВРИСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ГНЕВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Пламен Ангелов Цоков
доцент, д-р, Пловдивски Университет „Пайсий Хилендарски“
HEURISTIC POSSIBILITIES FOR THE STUDY
OF WRATH IN: JUVENILE AGE
Plamen Angelov Tsokov
Associate professor, PhD, Plovdiv University "PaisiiHilendarski"
Директното измерване на централните невербални и биохимични процеси при преживяване на гнева, не
винаги може да се осъществи, а в много случаи това не е и необходимо.
В работата се обсъждат най-често използваните инструменти за измерване на гнева със самооценъчни
скали. Те са изключително полезни, защото представят информация за социокултурните норми на
субекта и разкриват личните му преценки. Обсъждат се методите на:Novaco /1986/, Di Giusepe&Tafrate
/2006/, Finsh& Nelson /1978/, Sigel /1986/, Spielberger /1995/, Hoshman& Austin /1985/. Изложени са
евристичните възможности при изследване на гнева в юношеска възраст.
Direct measurement of central non-verbal and biochemical processes during the experience of wrath may not
always be carried out, and in many cases this is not necessary.
The paper considers the most commonly used tools for the measurement of wrath with self-assessment scales.
They are extremely useful, because they present information for the socio-cultural norms of the persons and
reveal their personal judgments. The methods of: Novaco /1986/, /, Di Giusepe&Tafrate /2006/, Finsh& Nelson
/1978/, Sigel /1986/, Spielberger /1995/, Hoshman& Austin /1985/are discussed. The heuristic possibilities for the
study of wrath in juvenile age are outlined.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
НА ЕСТЕСТВОТО И СИЛАТА НА ГНЕВЛИВОСТТА
При ориентиране към терапевтична намеса, трябва да се има предвид какви подходи и
техники са подходящи за справяне с гневливото отношение и агресивното поведение.
Необходимо е да се прави оценка на техните характеристики, честота и интензивност.
Добро начало за терапевтиране на гнева е наличието на запис на проявите,
интензивността и възможната агресивна реакция.
Novaco /1986/ акцентира върху две дименсии на гневното поведение – вътре-вън или
черта-реактивност. Първата се отнася до целта и изразяването на гнева. Юношите с външно
възприемане на гнева са предразположени да проявяват агресия с вътрешно изразяване на
гнева. Те са по-склонни към депресия и тревожност. При първата дименсия, контролът на
гнева трябва да започне с проверка на просоциалните модели и умения за разрешаване на
конфликти. При втората – със замяна на нерационалните стилове на мислене, стратегии за
успокояване на физиологичния стрес и стратегии за справяне с провокации [6].
Втората дименсия (черта-реактивност) дефинира, кога дадено агресивно поведение
произтича премислено от гнева (планирано спрямо конкретни провокации и ситуации) и кога
импулсивно (няма когнитивна преработка и оценка на събитието).
Премисленият гняв/агресия се задвижва и от ситуационните предубеждения, и е
свързан с прекалено силно и повтарящо се изживяване на отблъскваща информация [6].
Импулсивният гняв/агресия се появява като отговор на личностни провокации.
И в двата случая очевидно може да има ярка проява на гнева, но не е задължително тя
да бъде свързана с едни и същи латентности, топология на гневния изблик, физиологична
възбуда и контрол на импулсите.
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За да разработят и приложат ефективна стратегия терапевтът и пациентът трябва да
приемат обща позиция относно причините, които възбуждат гнева у пациента, оценките,
преживяването, поведенческия отговор и съответните резултати. Най-често се възприемат
два принципни подхода при оценяването и разбирането на гнева.
Измерването и наблюдаването на гнева са важна част от проследяването на прогреса
при клиент, който е подложен на лечение за свързани с гнева проблеми. Често от
психолозите се изискват доказателства за прогреса, който е резултат от съзнателни
контролирани грижи. Директното измерване на централните неврални и биохимични
процеси не винаги може да се осъществи, а в много от случаите не е необходимо.
Гневът обикновено се измерва по три начина: със самооценъчни скали; с наблюдаване
на гневно поведение и с направата на психофизиологичен запис.
От тези три метода самооценката е определено най-практичният метод за клиниците.
Разработени са няколко психометрични по природа въпросника, чрез които субектът прави
самооценка на свързаните с гнева обстоятелства.
Гневът при юношите е субективно преживяване, което прави инструментите за
самоотчет/самооценка по-предпочитани. Методите, свързани с въпросници се възприемат
добре от юношите, но понякога липсва достатъчно пространство, гневливият юноша да
изрази емоциите си, предизвикани от гневния епизод. Психолозите избягват методи,
свързани с наблюдение, защото те немогат да обхванат проявения интензитет на емоциите.
При последните често в юношите възникват мисли, че терапевтът има връзка с провокациите
или „помага“ на обектите. Обикновено те се отказват от терапевтична намеса.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА
НА ГНЕВА В ДЕТСТВОТО И ЮНОШЕСТВОТО
Скалите, основани на самооценката,са изключително полезни, защото предоставят
информация за социокултурните норми на субекта и разкриват личните му преценки. Такива
в тестовете се използват поради няколко научни основания. Те осигуряват обща представа за
субективните преживявания на гнева и са отправна точка за провеждане на
психотерапевтична беседа, а по-късно и на необходимата интервенция. Тестовете осигуряват
съизмеримост на резултатите по пол, възраст, социокултурен статус и стратегии за справяне
с гнева. Разгледаните от нас методи могат да послужат за изграждане на норми, осигуряващи
мотивираност на пациента към предмета и провеждането на терапията.
Най-широко използван от психолозите е Въпросникът на Спилбърг/Spielberder’s State
– Trait Anger Expression Inventory –STAXI, 1995/ [9].
Въпросникът е кратък и достоверен измерител на моментното състояние на гнева (т.е.
на текущите чувства, свързани с гнева); принципното отношение към гнева (общата
личностна тенденция и настройка към гнева), както и на четири начина за изразяване на
гнева.
Първият начин е свързан с типа „гневът навън“(anger-out), което обикновено
представлява агресивна изява.
Вторият начин е назован като „гневът навътре“ (anger-in) и е свързан с потискане на
гнева и задържане на гневното чувство.
Третият тип е „външен контрол на гнева“ (anger-control-out) и отразява управлението и
контрола на неприемливо социално поведение.
Четвъртият начин е „вътрешен контрол на гнева“ (anger-control-in) и е свързан с
действията за намаляване на гневните чувства.
Трябва да се отчитат няколко важни подхода при разбирането и използването на
STAXI. Първият е свързан с разграничаването между гневно състояние и гневна черта.
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Гневното състояние се определя като отделен епизод на гняв който може да варира по
интензивност и продължителност. Гневната черта се определя като честотата, с която
епизодите на гневното състояние се случват. За психолога е важно да прави разлика между
индивид, който има редки, но интензивни и яростни епизоди на гняв (слаба черта, силно
състояние) и такъв, който проявява постоянен, но умерен гняв (силна черта, слабо
състояние). Плановете за лечение и прогрес със сигурност ще се различават при тези две
групи.
STAXI акцентира върху разграничаването между гневно изразяване, потискане и
контрол. Тези три показателя са реални стилове за контролиране на гнева. Тяхната
концептуализация може да бъде полезна за терапевти, които обгрижват клиенти с проблеми,
свързани с контролирането на гнева. Проучвания показват, че тези три стила могат да имат
много различни последствия. Силното изразяване на гняв се свързва с агресия и насилие,
докато силното потискане на гняв се свързва с хипертония. Разграниченията в резултат на
използването на STAXI могат да бъдат използвани за приспособяване на терапията към
специфични проблеми при изразяването на гняв и за наблюдение на прогреса при
намаляването на гнева.
Най-очевидният недостатък при изследването на самооценката на гнева е уязвимостта
на този метод към отклонения на няколко нива: клиентите може да не са наясно с емоциите,
които изпитват; състоянията, свързани с неспособността да бъдат дефинирани емоциите и
тенденцията те да бъдат възприети като признаци на заболяване (alexithymia), както и да
защити себе си чрез потискане (репресия). Всичко посочено може да обезсмисли този метод
за самооценка на гнева.
Разглежданият метод има два инструмента: инвентар за гнева като състояние и черта
/STAXI/ и скала за изразяване на гнева [8]. Първият инструмент има 44 твърдения, обособени
в 6 скали и 2 подскали. Скалите са назовани като: състояние на гняв (измерва интензивността
на гнева); гневът като черта (измерва индивидуалните различия и предразположеност към
изразяване на гняв); задържане на гняв (показва честотата на ситуациите, при които се
задържа гнева); разгневяване /честотата на ситуациите, при които се проявява гняв); контрол
на гнева (честотата на ситуациите, при които субектът на гнева се опитва да го контролира);
израз на гнева (общ индекс за честотата на проява на гнева)
Въпросникът /STAXI/ оценява общите тенденции в проявата на гнева. Използва се
най-често в клинична среда, защото осигурява бързи резултати, но може да са прилага с
достатъчна надеждност и при неклинични случаи. Въпросникът не осигурява достатъчно
информация за: стимулите и/или обстоятелствата, свързани с появата на гнева; последиците
и възможните резултати и аспектите, свързани с когнитивните и други представи за гнева.
Въпросникът на Новако /Novaco’s Anger Skala and Provocation Inventory/ [7]
представлява инвентар на провокациите за гняв. Състои се от 90 твърдения в Ликертова
скала, като с него се установява отчетливо различието по пол. Въпросникът се отнася до
трудности в контрола на гнева, които се дължат на погрешни атрибуции. Той е структуриран
в 4 скали. Те са: самооценка на стимулите на гнева (нечестно и/или неуважително
отношение, фрустрации, дразнещи навици на другите); свързани с гнева когнитивни реакции
(припомняне, физиологична възбудимост); свързано с гнева поведение (обосновка на типове
агресивно поведение) и саморегулиращи усилия (начини за успокояване и реализиране на
когнитивно-реконструиращи дейности).
Въпросникът предоставя детайлна картина на индивидуалното преживяване на гняв в
цялост. Не са идентифицирани, обаче, достатъчно данни за оценка на характерните
последствия и резултати от гнева.
Скалата на Джузепе и Тафрейт за гневните вълнения /Di Guiseppe and Tafrate’s Anger
Disorders Scale, 2006/[5] осигурява информация, която идентифицира разстройства, свързани

310

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

с гнева. Тя предлага измерване в 5 скали/зони: зоната на провокациите маркира обхвата на
възможните възбудители на гнева. Тя варира от сравнително специфични в естеството си
ситуации до по-общи такива; зоната на преживяването е насочена към продължителността на
гневните епизоди; когнитивната зона оценява общите когнитивни процеси, свързани с гнева
(припомняне, импулсивност и подозрителност); зона на мотивите, която оценява общите
цели на гневното поведение (напрежение, насилие, принуда и отмъщение) и поведенческа
зона, която представя принципните начини, по които се изразява гнева.
Инструмент с добри оценъчни възможности е инвентарът за когнитивно-поведенчески
контрол на гнева на Hoshman& Austin /1985/. Инструментът се състои от 128 твърдения с
обособени 2 скали [по 4].
Първата подскала отчита ситуациите, в които се наблюдават: злоупотреби с
личностното пространство на юношите; техните личностни отклонения; субективното
усещане за предадено доверие; възрастово обусловените раздразнения; контрол и
виктимизация спрямо юношите; вербалните обиди към тях и несправедливото отношение,
свързано с блокиране на целите.
Втората подскала е насочена към установяване на дефицита на позитивни
поведенчески модели, интензивността на гневната възбуда и дефицита на когнитивни
умения. Инструментът разглежда поведението в троен емоционален модел, който предполага
по-точни резултати от отговорите на юношите за гнева от гледна точка на когнитивните,
поведенческите и физиологичните им отговори.
Детският инвентар за гнева на Finch & Nelson /1978/[4],[1] е изграден върху сравнения
на гневни и емоционално спокойни юноши. Той съдържа 71 твърдения. Факторният им
анализ обособява 6 основни фактори на гнева: авторитети; некотролируими събития;
несправедливост; заплахи за самооценката; фрустрации на силно желани цели и конфликти с
роднини. Изследванията показват, че този инструмент е изключително чувствителен при
изследване на промяна на поведението, вследствие на проведена терапия.
Мултидименсният инвентар за гнева на Siegel /1986/ [по 2], [по 4] е конструиран от 38
айтема. Изследваните променливи са: обхват на ситуациите, пораждащи гняв; начини за
изразяване на гнева и враждебна готовност при гневен епизод.
За да се прецени готовността за участие в терапия за намаляване на гнева се прилага и
краткия за промяна на гнева на Williamson et al. /2003/ [по 4].
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Едновременно с предимствата, които предоставят тези базирани въз основа на
индивидуални оценки номотетични методи, те притежават поне два недостатъка относно
провеждането на терапията.
Те са отворени за самовнушения (както подценяване, така и хипероценяване). Това
може да доведе до възникване на проблеми, особено при субекти, при които отхвърлянето,
минимизирането и екстенализирането са засилени, когато са налице неблагоприятни събития
и обстоятелства.
На второ място, те не предоставят подробна картина на свързани с гнева ситуации и
произтичащите от тях специфични проблеми. Разбирането на тези ситуации има съществена
директна връзка с разработване на специфичния терапевтичен план. Разкриването на
съдържанието на гневните епизоди и най-вероятно да се постигне чрез използването на поинтензивните идиографски методи. При такова изследване субектът си припомня
специфични случаи, в които е изпитвал гняв и заедно с терапевта изследва и прецизира
веригата/природата на: възбудител → оценка → изпитване на гнева → поведенческа реакция
→ резултат от гнева. Използват се различни подходи като: преглед на записки, свързани с
гнева; свободно припомняне на скорошни гневни ситуации; визуализация на гневните
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епизоди и ролеви игри с проблемни събития. Субектът се подпомага в разбирането на
природата на събитието и появата/отговора на всички „горещи“, познавателни, емоционални
и поведенчески реакции. Терапевтът разпитва внимателно пациента, за да идентифицира
природата и характера на ситуациите. Обзорът на няколко такива епизода обикновено е
причина пациентът да стане по-внимателен към своите гневни реакции. Терапевтът и
пациентът трябва да разработят също едно общо разбиране за проблема с гнева. Терапевтът
изгражда и хипотеза за ефективните стратегии, които могат да редуцират гнева и да бъдат
приложени към изпитвания от пациента гняв.
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В клиничната практика все по-често се наблюдават деца и юноши, които демонстрират хиперактивно
поведение с или без дефицит на вниманието. За да се установи дали наблюдаваните проблеми са
специфични и действително сериозни и поради това дават основание за поставяне на клинична диагноза
„разстройство на активността и вниманието” или причините за тях са от друг произход, е необходим
прецизен инструмент за диференциална оценка. Именно такъв е Conners 3 - рейтинг скала за оценка на
ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието), превърнал се през годините в „златен
стандарт” в съвременната диагностика на ADHD. Оригиналният Сonners 3 впечатлява с високата си
надеждност и валидност, които за щастие са запазени и в българската му адаптация. Скалата съчетава
богатството на натрупания през последните десетилетия клиничен опит със завидна статистическа и
психометрична основа и е изключително полезна, както като икономична методика за общ скрининг на
деца с проблеми в генералната популация, така и в диференциална диагностика. Тестът позволява да се
оценят не само нарушенията на активността и вниманието, но коморбидните симптоми и разстройства,
които са особено чести при тази диагноза. В презентацията ще бъдат описани конкретни примери,
свързани с приложението на българската версия на Conners 3 в клиничната практика и ще бъде
демонстрирана неговата полезност в диференциалната диагностика, включването на семейството в
терапевтичния процес, изготвяне на индивидуалните терапевтични планове, периодичното проследяване
на ефекта от терапията и планирането на нови интервенции.
Children and adolescents who exhibit hyperactivity disorder with or without attention deficit are increasingly
often observed in the clinical practice. To determine whether the observed problems are specific and serious
indeed, and therefore deserve "ADHD" clinical diagnosis or their causes are of different origin, a precise tool for
differential evaluation is needed. Conners 3 – a rating scale for assessing ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) is namely such, as over the years it has turned into a "golden standard" in the modern diagnosis of
ADHD. The original Conners 3 impresses with its high reliability and validity, which fortunately have been
preserved in its Bulgarian adaptation. The Scale combines the wealth of the gathered over the past decades
clinical experience with a remarkable statistical and psychometric basis and thus it is an extremely useful
economical method for general screening of children with problems in the general population as well as in the
differential diagnosis. The test allows to evaluate not only the violations of activity and attention, but the
comorbid symptoms and disorders that are particularly common in this diagnosis. In this presentation specific
examples related to the implementation of the Bulgarian version of Conners 3 in clinical practice will be
described and its usefulness in the differential diagnosis, the inclusion of the family in the therapeutic process,
the development of individual treatment plans, the periodic monitoring of the effects of treatment and planning
of new interventions will be demonstrated.
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Едно от големите предизвикателства в работата ни като психолози са децата и
юношите с хиперактивно поведение с или без дефицит на внимание. Кои са те, как да ги
разпознаем и как да им помогнем да се справят в ежедневното функциониране у дома, в
училище и в социалните взаимодействия – това са въпроси, на които продължаваме да
търсим отговори.
Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD -Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) е често срещано нарушение в детска и юношеска възраст. Според
DSM IV - TR той включва три субкатегории: ADHD - предоминатен дефицит на вниманието;
ADHD - предоминантна хиперкактивност и импулсивност; ADHD – комбинирано, т.е.
комбинира се хиперактивност с дефицит на вниманието.
В международната класификация на болестите ICD 10 (МКБ 10) разстройството е
описано под код F90 „Хиперкинетични разстройства” и код F90.0 „Нарушение на
активността и вниманието” (ХАДВ).
Етиологията на нарушението е недостатъчно изяснена. Установено е, че децата с
ADHD имат различна мозъчна активност, която се показва посредством изследване с образна
диагностика. Също така е доказано, че имат намален приток на кръв в областите, отговорни
за вниманието и задръжките. Това са префронталните дялове, стриатума и лимбичната
система. Правени са и изследвания с РЕТ (позитронно-емисионна томография), които
показват, че децата са с намален метаболизъм на глюкозата в същите дялове на мозъка.
Изследвания с MRI (ядрено –магнитен резонанс) диагностицират структурни аномалии в
префронталните и стратиалните области.
Причините за възникването на ADHD са биологични, генетични или социални.
Симптомите се наблюдават преди седем годишна възраст. Проявяват се често поне в два
контекста ( училище, семейство, социално взаимодейсвие с връстници), водят до сериозни
проблеми и нарушават нормалното функциониране на детето. Персистирането на
симптомите е с продължителност поне шест месеца.
Предизвикателство за диагностика и терапия представлява коморбидността на
разстройството с други нарушения, като: разстройство на противопоставяне и
предизвикателство; тиково разстройство; тревожностно разстройство, специфични
нарушения на способността за учене, разстройство на поведението. Деца с висок коефициент
на интелигентност, намиращи се в недостатъчно стимулираща и подкрепяща среда, могат да
демонстрират симптоми на хиперактивно поведение и дефицит на внимание.
За да се установи дали наблюдаваните проблеми са основателни за поставяне на
клиничната диагноза „разстройство на активността и вниманието” или причините за тях са
от друг произход, е необходим прецизен инструмент за диференциална оценка. Такъв
инструмент е Conners 3 - рейтинг скала за оценка на хиперактивно разстройство с дефицит
на вниманието. Фокусът на инструмента е насочен върху оценяване на нарушението на
активността и вниманието и коморбидните симптоми и разстройства.
Въпросникът е създаден от Кийт Конърс, PhD. Авторът е с международно признание в
областите на невропсихологията и психофармакологията.
Българската адаптация на Conners 3 е ценна с това, че въпросникът може да се прилага
за следните цели:
1. Клинично оценяване – стандартизираните точки от въпросника позволяват директно
сравнение на индивидуалните резултати с нормативните очаквания, базирани на
национално репрезентативни възрастови и полови норми.
2. Диагностична помощ – резултатите от въпросника са съотнесени с диагностичните
критерии, представени в DSM IV- TR за разстройство на активността с или без
дефицит на вниманието, ADHD комбинирано, разстройство на поведението,
разстройство с противопоставяне и предизвикателство.
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3. Образователно класифициране – получените резултати могат да помогнат за
откриване на деца със специални образователни нужди.
4. Скрининг на ученици – може да се използва за скрининг на ученици, които се
нуждаят от по-задълбочено изследване на ADHD и други разстройства.
5. Изготвяне на индивидуални планове за терапия.
6. Проследяване на ефекта от терапията – случва се чрез периодична реадминистрация
на въпросника.
7. Оценяване на програми за интервенция – прилага се за проследяване на ефекта на
цялостни програми за интервенция, прилагани в медицински центрове.
8. Научни изследвания.
Уникалността на Conners 3 се състои в това, че той съчетава солидна клинична основа
и богат клиничен опит с отлични психометрични характеристики. Въпросникът може да се
опише като структуриран клиничен метод с висока надеждност и валидност. Не на последно
място той е и инструмент, чрез който може да се направи скрининг на деца с проблеми в
общата популация.
Независимо от всичките му достойнства обаче е важно да се отбележи, че въпросникът не
може да се използва като единствен източник на информация за поставянето на диагноза и не
заменя клиничното наблюдение и оценка.
Conners 3 се предлага в четири форми: стандартна, кратка, Conners 3 AI и Conners 3
GI. Те са с различна дължина и време за администрация. Изборът на подходящата форма се
определя от целите на изследването и наличността на източници на информация. Когато е
необходимо пълно оценяване, се използва стандартната форма. Също така тя е подходящ
избор при първоначално тестиране и клинично диагностично оценяване.
Въпросникът е предназначен за деца на възраст от 6 до 18години. Администрира се на
родители, учители и всички останали, които имат отношение към детето. Деца след 8-та
година попълват форма за самооценка.
Оценяването на получените резултати се извършва с помощта на WebTest, която е
специална компютърна програма, в която се въвеждат индивидуалните оценки на всеки
оценител. Програмата изчислява автоматично резултатите и генерира графични и
интерпретативни доклади.
Използването на българската версия на Conners 3 в клиничната практика ще бъде
илюстрирана с 2 случая.
Случай 1 (Алекс)
Заявката за изследване е направена от родителите на Алекс през месец декември
2012 г. Тогава момчето е на 11 г. и е ученик в Vклас.
Заявени проблеми:
• проблеми с организацията; често му напомнят какво да прави, защото забравя;
отлага писането на домашни за последния момент. Майката често помага при
писането на домашни и ученето на уроци (понякога му чете уроците). Причините
според родителите са, че Алекс се разсейва и се затруднава да се организира
самостоятелно; не желае да чете дълги текстове;
• лесно се разсейва и прави грешки по невнимание; забравя да довърши поставени
задачи;
• "мечтае"; често гледа през прозореца;
• прекъсва другите, докато говорят;
• прибързан; импулсивен; отговаря, преди да помисли;
• "играе опозиция";
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Анамнеза на развитието:
Алекс е роден в депресивно състояние. Бременността на майката е била стресова,
напрегната. Роден е Sectio. Теглото при раждане е 3 200г. Изплакал е веднага след
раждането.
Фамилно-наследствен риск - б.о.за психични заболявания.
Нарушения в поведенческите регулации в ранна детска възраст - има данни за
активност още в утробата на майката; повишена реактивност; понижена способност за авторегулация; повишена продължителност на плача; трудно заспивал и се налагало да го
приспиват.
Нарушения в хранителното поведение - приемът на храна се придружавал от
странични занимания (гледане на телевизия, игри).
Емоционална връзка майка-дете в кърмаческа възраст - необходимост от телесен контакт;
много чувствителен на шумове, миризми, докосване, промени в положението на тялото.
Двигателно и псохомоторно развитие: Алекс е проходил на 1г. Още преди
прохождането е бил много активен. Нямал е страхове от височини, обичал динамични
дейности. Имал е прояви на незряла сензорна интеграция по отношение на проприоцептивна,
вестибуларна и тактилна система.
Перцептивно развитие: Алекс кзпреварвал в перцептивните си умения, особено в
слуховата и зрителната ориентация и диференциация. Той бързо е сменял фокуса на
внимание; трудно се занимавал сам.
Развитие на речта и комуникация: Алекс е проговорил много рано. Казвал цели ясни
изречения преди да навърши две години. Бил е позитивен и усмихнат.
В детската градина много говорел; бил много подвижен. Според учителките бил
„любознателен”, "креативен"; сценарист".
В училище Алекс също много говорел. Случвало се да закъснява за часове. Бил
разсеян, често мечтаел; с изявено чувство за справедливост.
Таткото сподели, че и той бил такъв като малък и поради това разбирал детето си.
Също така като Алекс визуализирал и виждал 3D картини.
Майката сподели, че Алекс има атопичен дерматит и алергии.
Наблюдение на поведението в кабинетни условия:
Алекс е на видима възраст, отговаряща на действителната. Съдейства и проявява
интерес по време на изследването. Той се адаптира към зададените стимули и тестови
методики, когато са приложени точно, ясно и конкретно. При така въведените условия,
успява да спази правилата и се стреми да довърши започнатата дейност. Ако се разсейва или
излезе от въведената структура, прекъсва дейността си и желае да извършва приятни за него
дейности. При намеса от страна на изследващия отново се адаптира към поставените
изисквания. Поради стеснения обхват на вниманието и лесната и бърза отвлекаемост е
необходимо периодично напомняне на правилата за комуникация.
Алекс говори високо, гласовият му контрол е нерегулиран. Мотивиран е, ако поставените
задачи се трансформират през интересите и желанията му. Радва се, когато е похвален и
позитивиран. Не се притеснява да изказва стратегиите и идеите си за работа и игри.
Следствие на анамнезата, проведеното наблюдение и интервюто с родителите се
обсъдиха и планираха следните дейности:
1. Администриране на Conners 3 - стандартен вариант.
2. Администриране на методики за внимание, памет, мислене, екзекутивни функции.
3. Администриране на тест за интелигентност.
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4.
5.
6.
7.

Администриране на тест за дислексия.
Провеждане на интервюта с учителите на Алекс.
Наблюдение на поведението в структурирани и неструктурирани ситуации.
Провеждане на тестове за способности, за да се диференцират силните страни на
Алекс и уменията, които е необходимо да се стимулират и развиват.
8. Планиране на стратегии за интервенции.
9. Резултатите от Conners 3 са представени в таблица №1.
Резултати от Conners 3 – таблица №1
Валидностни скали
Позитивно впечатление
Негативно впечатление
Индекс на неконсистентност

Майка

Източник на информация
Баща
Учител

Самооценка

норма
норма
протоколът е
валиден

норма
норма
протоколът е
валиден

норма
норма
протоколът е
валиден

норма
норма
протоколът е
валиден

78

78

71

61

Хиперактивност/
импулсивност
Проблеми, свързани с ученето

80

79

71

59

82

84

60

52

Екзекутивни функции

74

86

69

-

Агресивност

66

58

62

45

Отношения с връстниците

66

69

53

-

Семейни отношения
DSM IV TR скали
ADHD Дефицит на вниманието

-

-

-

74

81

70

53

77

76

71

52

Поведенческо разстройство

вероятно
изпълнява
критериите
52

вероятно
изпълнява
критериите
48

вероятно
изпълнява
критериите
57

45

Опозиционно разстройство

72

70

65

45

Критични айтеми

не са
отбелязани

не са отбелязани

не са отбелязани

Тревожност

64

55

веднъж бил
"жесток" към
животни
78

Депресия

51

51

55

55

2
сериозни
проблеми
2
сериозни
проблеми

3
много сериозни
проблеми
2
сериозни
проблеми

2
сериозни
проблеми
1
има известни
проблеми

0

1
има известни
проблеми

1
има известни
проблеми

-

0

Съдържателни скали
Дефицит на вниманието

ADHD Хиперактивност/
импулсивност
ADHD комбинирано

Сериозност на проблемите
Училище
Отношения с връстници

Семейство

45

1

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

317

Интерпретативен доклад на Conners 3
Резултатите от Conners 3 свидетелстват за значително съгласие между оценките на
различните оценители.
Интерпретацията на данните бе проведена на няколко нива.
I. Валидност на оценяването.
Оцениха се три валидностни скали: „Позитивно впечатление” PI; „Негативно
впечатление” N ; „Индекс на неконсистентност” IncX. Резултатите по контролните скали на
теста показват, че четирите попълнени протокола са валидни. Не се наблюдава тенденция
към представяне на Алекс в позитивна или негативна светлина. Също така не се открива
неконсистентност в оценяването.
II. Съдържателни скали.
1. Дефицит на вниманието.
Наблюдават се сериозни проблеми в областта на вниманието. Дефицитите
предполагат клинична значимост и допълнителна клинична оценка на свойствата на
вниманието.
2. Хиперактивност/импулсивност.
Регистрираха се много високи стойности в областта на активността. Данните показват
клинична значимост и необходимост от допълнителна клинична оценка.
3. Проблеми, свързани с ученето.
Регистрираха се множество проблеми, свързани с ученето. Провериха се резултатите и
се оказа, че Алекс няма проблеми с всички аспекти на ученето, а само с четенето. Поради
това е необходимо да се администрира тест за дислексия.
Екзекутивни функции.
Наблюдават се проблеми, свързани с планирането и организирането. Поради това е
необходимо да се назначат допълнителни изследвания на екзекутивни функции, интервюта,
наблюдения, за да се установят причините за наблюдаваните проблеми.
Агресивност.
Наблюдава се опозиционно поведение, което изисква внимание. Необходимо е да се
проследят причините за регистрирания проблем.
Отношения с връстниците.
Данните от теста показват, че вероятно Алекс има затруднения в отношенията с
връстниците си и поради това е необходимо планиране на допълнително поучване за
изясняване на причините; наблюдение на поведението и афективността в различни ситуации.
III.DSM-IV-TR.
Прегледът на DSM-IV-TR скалите разкрива високи резултати по скали „ADHD
дефицит на вниманието” и „ADHD хиперактивност/импулсивност”. Броят на симптомите по
тях индикира, че Алекс вероятно покрива критериите за ADHD, комбиниран тип.
Също така Алекс вероятно изпълнява критериите за ADHD, коморбидност с
опозиционно поведение, защото резултатите по двете скали са високи.
IV. Оценка на общия профил за сериозността на проблемите. Направи се на базата
на резултатите по съдържателните скали; изводите от DSM-IV –TR; резултатите по
валидностните скали; броя на попълнените айтеми и отговорите на оценителите за
сериозността на наблюдаваните проблеми.
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Прегледът на айтемите разкрива, че момчето има проблем с почти всеки аспект на
дефицит на вниманието, докато неговата хиперактивност/импулсивност се изразява по-скоро
в прекомерно говорене и импулсивни действия, отколкото в прекомерна физическа
активност. Според оценките на оценителите, Алекс проявява опозиционно поведение.
V. Интерпретация на резултатите на айтемно ниво. Регистрира се степента на
консенсус на различните източници на информация за всеки отделен проблем. Няма
разминаване в мненията и оценките. Отчетоха се критичните айтеми. По тях не се
регистрират притеснения, с изключение на еднократно нараняване на животно (паяк).
Направи се диференциация със скрининговите айтеми за тревожност и депресия. Резултатите
за тревожност на учителя са високи, а за депресия - средна норма. Поради това на този етап
не са необходими по-детайлни изследвания.
Допълнителните въпроси, които са отбелязани за сериозност на проблемите, се
установи следното: вероятно момчето има сериозни проблеми в училище; сериозни
проблеми с връстниците; известни проблеми в семейството.
VI. Интеграция на резултатите.
Консолидираха се резултатите на всеки отделен оценител и се установи, че
резултатите са съпоставими.
10. Оценка на вероятността за ADHD на базата на Conners 3 за ADHD Индекс - според
оценителите вероятността за ADHD e много висока; родители - 99%; учител - 94%.
11. Глобален Индекс - 75; според оценителите вероятността е висока.
Заключение:
Данните от анамнезата, наблюдението, интервютата, проведеното обследване и
резултатите от Conners 3; теста за интелигентност; тест за дислексия; методиките за
внимание, памет, мислене, са обсъдени с родителите на Алекс.
Проведеният тест за дислексия не потвърждава наличието на такава.
Администрирането на методиките за внимание потвърждават наличието на дефицит
на внимание, както следва: концентрация, устойчивост, превключваемост, разпределяемост леко нарушени; стеснен обхват на вниманието. Поради това са необходими структурирани
стратегии за оптимизиране и довеждане на поставената задача докрай. Занижен волеви
контрол. Допуска грешки по невнимание. Лесно се разсейва от външни и вътрешни стимули.
Демонстрира поведенческа импулсивност, която влияе на свойствата на вниманието.
Администриране на методики за памет:
Фиксация – леко стеснен обем на фиксационна памет; ретенция и репродукция – в
норма за хронологичната възраст. Причина за проблемите на фиксацията е лекото нарушение
на вниманието.
Зрителна и асоциативна памет - в норма за хронологичната възраст.
Мислене - абстрактно-логическо.
В поведението на Алекс се наблюдава избирателност по отношение на следването на
инструкции и опити за упражняване на контрол над ситуацията.
Последвалото интервю с учителя на Алекс и прегледът на неговите отговори на
айтемно ниво показват, че Алекс е "лъгал", когато е твърдял, че е забравил за домашното си,
докато в действителност е забравил да го напише. Поради това, че е невнимателен, понякога
се е случвало да бутне друго дете, но е било по невнимание и нецеленасочено, а не агресивно
поведение (данни от друг преподавател).
За изясняване на клиничната картина бе проведена консултация с детски психиатър.
Преценката е, че не е необходимо на този етап да се провежда медикаментозна терапия, а
само психотерапевтична.
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На основание на резултатите от тестовите методики се препоръчва психотерапия, като
са визирани следните проблеми области:
• Дефицит на вниманието и хиперактивност
• Коморбидност с разстройство на противопоставяне и предизвикателство
/опозиционно поведение
Планирани стъпки за интервенция
1. Формулиране на главна цел - свързана е с приоритетните области, които се
нуждаят от подобрение.
Като приоритетна цел са определени дефицитите в областта на вниманието. При
формулирането на генералната цел се използваха съдържателните скали на въпросника,
както и сравненията между съдържателни и DSM-IV-TR скали.
Формулираните приоритети са обсъдени с Алекс, родителите му и класният учител.
Следващата предприета стъпка е позитивно формулиране на главната цел. Поради
това бяха открити силните страни и нещата, които Алекс прави добре:
От изследването: музикални способности (свири на пиано); двигателни способности
(тренира плуване и има медали); креативно и пространствено мислене; генератор на
творчески идеи.
От изследването с тест за интелигентност (Wechsler) се установи, че интелектуалното
функциониране на Алекс е в горна граница на нормата.
Според учителите - подхожда творчески към задачите; изобретателен; има
оригинални идеи; много ефективен, когато е мотивиран; нестандарнен; добронамерен.
Според родителите: добър, умен, услужлив, креативен, музикален, творец,
нестандартен.
Според Алекс: силни страни - "спорт", "готвене".
2. Формулиране на специфични цели на интервенция.
Определиха се най-близката краткосрочна цел и дългосрочната цел.
3. Формулиране на стратегии за постигане на специфичните цели.
Подготвиха се стратегии, насочени към Алекс и родителите му и стратегии за
учителите в училище. Разработените стратегии имат за цел да помогнат на Алекс да усвои
важни поведенчески умения, които ще му бъдат полезни в ежедневното функциониране и в
социалните взаимоотношения. Стратегиите са обсъдени и договорени с Алекс.
В училище му се дава възможност да изявява музикалните си способности, делегира
му се чувство за справяне и конструктивно привличане на внимание.
Паралелно е назначена индивидуална психотерапия един път седмично.
Проследяване на напредъка на терапията и интервенциите.
За да се следи напредъка от приложените стратегии и терапия, с родителите и
класният ръководител решихме да се реадминистрира Conners 3 след шест месеца и да се
актуализира терапевтичния план.
След шест месеца беше проведен ре-тест за оценка на състоянието на Алекс (виж
таблица №2).
Заключение след проведената реоценка
Индексът на надеждност на промяната показва, че има напредък в терапията. Данните от
ре-теста показват, че има клинично значими проблеми в областта на вниманието и активността.
Оценката на вероятността за ADHD на базата на Conners 3 за ADHD Индекс - според
оценителите вероятността за ADHD e много висока; майка - 91%; баща – 87%, учител - 82%.
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Следствие на получените резултати се реши терапевтичните интервенции да
продължат със същата регулярност. Родителите активно се включваха в цялостния процес.
През месец септември 2014 г. отново бе проведена ре-оценка, за да се проследи ефекта
от терапията. С по-тъмен шрифт са маркирани резултатите от това най-скорошно изследване
(виж таблица №2).
Резултати от Conners 3 – таблица №2
Валидностни скали
Позитивно впечатление
Негативно впечатление
Индекс на неконсистентност
Съдържателни скали
Дефицит на
вниманието

Източник на информация
Баща
Учител

Майка
норма
норма
протоколът е
валиден

норма
норма
протоколът е
валиден

Самооценка

норма
норма
протоколът
е валиден

норма
норма
протоколът
е валиден

70
60

70
62

70
62

80
70

72
52
74
60
78
52
56
52
69
48
-

70
55
60
60
68
55
62
48
52
50
-

70
52
62
62
-

Семейни отношения

75
52
74
60
70
52
63
50
62
50
-

DSM IV TR скали
ADHD
Дефицит на вниманието

70
52

72
58

68
58

66
62

ADHD Хиперактивност/
импулсивност

72
50

70
50

70
55

62
52
вероятно изпълнява
критериите
вероятно не
изпълнява
критериите

Хиперактивност/
импулсивност
Проблеми, свързани с ученето
Екзекутивни функции
Агресивност
Отношения с връстниците

ADHD
комбинирано

Поведенческо разстройство
Опозиционно разстройство
Критични айтеми
Тревожност
Депресия
Сериозност на проблемите
Училище

Отношения с връстници
Семейство

вероятно
изпълнява
критериите
вероятно не
изпълнява
критериите

вероятно
изпълнява
критериите
вероятно не
изпълнява
критериите

42
45
55

вероятно
изпълнява
критериите
вероятно не
изпълнява
критериите

52
48
70
55
не са отбелязани
64
50
52
42

50
48
68
55
не са отбелязани
55
50
48
42

52
45
65
50
не са отбелязани
68
55
48
42

45
45
52
52
не са отбелязани
62
55
42
55

2

2

2
сериозни проблеми
умерена

1

1

0
0
0
0

2
1
1
1

сериозни
проблеми
умерена

2
2
1
1

сериозни
проблеми
умерена

-

ниска

умерена
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Заключение след втората реадминистрация с Conners 3:
Данните от проведеното изследване показват, че към настоящия момент симптомите
на хиперактивност с дефицит на вниманието са овладени. Алекс харесва стратегиите и ги
прилага ефективно. Учителите отбелязват подобрение в свойствата на вниманието, в
поведението и екзекутивните функции.
Въпреки получените резултати за Алекс е важно да продължи провокацията да
изгражда усет за дисциплина и самоконтрол по отношение на времето и фокусиране на
вниманието. Ако времето се спазва, умът се научава на дисциплина при различни дейности.
По този начин той ще се справя успешно, бързо и продуктивно.
С Л У Ч А Й 2 (И ВА Н )
Иван е на календарна възраст 6г. 5м. Той е ученик в подготвителен клас.
Заявката за оценка е направена от неговата учителка. Тя се притеснява, че детето може
да има дефицит на вниманието и хиперактивност . Поради това желае да се направи оценка
на поведението и афективността, както и да се предложат стратегии за помощ.
След заявеният проблем се проведе среща с родителите на Иван. Те бяха
информирани за регистрираните проблеми и притесненията на учителката. Дадоха съгласие
за психологична диагностика на детето. За целта попълниха декларация за информирано
съгласие.
От проведеното интервю с родителите се установи, че Иван е второ дете в
семейството. Има по-голям и по-малък брат. Родителите споделят, че Иван предпочита
двигателни дейности. Според тях е мното умен. Доставя му удоволствие да решава задачи от
типа „Мисли бързо, решавай бързо”. Също така споделиха, че обича да гледа детски филми.
С братята си често се е налагало „да дели територия”. Според майката Иван търси начини да
привлича внимание към себе си. Случвало се е да се държи предизвикателно.
Страхове, които родителите са наблюдавали в момчето – да не остане сам, особено
вечер и поради това настоява да спи в стаята на родителите си.
Родителите са с висок социален статус, прибират се късно и поради това децата лягат
късно вечер (след 10:30 – 11:00ч.). Майката е с чувство за вина, че не отделя достатъчно
време за децата си.
Соматични заболявания - момчето има дерматит и е на хомеопатична терапия.
Анамнеза на развитието: Бременността на майката е била стресогенна. Иван е роден
в термин, чрез Sectio. Наблюдавали се нарушения в поведенческите регулации в ранна детска
възраст - има данни за повишена реактивност; понижена способност за авто-регулация;
трудно заспивал, често се събуждал през нощта.
Псохомоторно развитие - много динамичен, обичал да бяга, скача, да се катери.
Фамилно-наследствен риск - б.о.
Наблюдение на поведението на структурирано занимание в детската градина
Иван е на възраст, отговаряща на действителната. По време на час проявява интерес,
спазва зададените инструкции и правила за работа. Има желание за изява и стремеж да
привлича внимание към себе си. Знае правилата за игри и комуникация, но не винаги ги
спазва. Демонстрира много бърза мисъл, бързина на реакция и дава нестандартни отговори.
Наблюдение в неструктурирана ситуация (свободни игри; подготовка за храна и
сън).
Иван по време на игри не винаги спазва правилата, трудно изчаква реда си, бута
децата, играе шумно и настоява да се играе по негов начин. Демонстрира поведение, тип
"собствен сценарист" или "Шеф". Често влиза в роли и имитира поведение от филми.
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Предпочита да играе с активни, динамични деца. С цел да привлича внимание, използва
"клоунско" поведение, като имитира филмови герои.
Следствие на анамнезата, проведеното наблюдение и интервюто с родителите се
обсъдиха и планираха следните дейности:
1. Администриране на Conners 3 - стандартен вариант.
2. Администриране на методики за внимание, памет, мислене.
3. Администриране на тест за интелигентност.
4. Провеждане на интервю с други учители..
5. Провеждане на тестове за способности, за да се диференцират силните страни.
6. Планиране на стратегии за интервенции.
Резултатите от изследването са представени в таблица №3
Резултати от Conners 3 – таблица №3
Източник на информация
Майка

Баща

Учител

норма
високи стойности
протоколът е валиден

норма
норма
протоколът е валиден

норма
норма
протоколът е валиден

74

62

64

80

70

71

Проблеми,
свързани с ученето
Екзекутивни функции

53

50

46

69

64

56

Агресивност

65

53

60

42

52

56

-

-

-

74

70

62

ADHD Хиперактивност/
импулсивност
ADHD комбинирано
Поведенческо разстройство

76

65

71

83

18

52

Опозиционно разстройство

78

61

63

Валидностни скали
Позитивно впечатление
Негативно впечатление
Индекс на неконсистентност
Съдържателни скали
Дефицит на вниманието
Хиперактивност/
импулсивност

Отношения с връстниците
Семейни отношения
DSM IV TR скали
ADHD Дефицит на вниманието

Критични айтеми
Тревожност
Депресия
Сериозност на проблемите
Училище

81

не са отбелязани
средна норма

Отношения с връстници

има известни
проблеми
сериозни проблеми

Семейство

сериозни проблеми

54

не са отбелязани

гранични стойности
сериозни проблеми
има известни
проблеми
има известни
проблеми

73

не са отбелязани
средна
норма
много
сериозни проблеми
сериозни проблеми
-
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Интерпретативен доклад на Conners 3:
Интерпретацията на данните бе проведена на няколко нива.
I. Валидност на оценяването.
Оцениха се три валидностни скали: „Позитивно впечатление” PI; „Негативно
впечатление” N ; „Индекс на неконсистентност” IncX. Резултатите по контролните скали на
теста показват, че трите попълнени протокола са валидни. Не се наблюдава тенденция към
представяне на Иван в позитивна или негативна светлина от страна на учителката и бащата.
Майката е склонна да преувеличава или представя в по-неблагоприятна светлина евентуални
проблеми в поведението на Иван.
Не се открива неконсистентност в оценяването.
II. Съдържателни скали.
1. Дефицит на вниманието.
Наблюдават се известни проблеми в областта на вниманието.
2. Хиперактивност/импулсивност.
Регистрираха множество проблеми в областта на активността. Данните показват
клинична значимост и необходимост от допълнителна клинична оценка.
3. Проблеми, свързани с ученето.
Не се регистрираха проблеми, свързани с ученето. Резултатите са в границата на
нормата.
Екзекутивни функции.
Наблюдават се известни проблеми, свързани с екзекутивните функции и планирането,
но те може би нямат клинична значимост. Въпреки това е желателно да се направи
допълнително изследване на екзекутивни функции, за да се потвърди или отхвърли
съмнението.
Агресивност.
Не се наблюдават сериозни поведенчески проблеми. Регистрираният резултат е в
границата на нормата. Данните са от от протокола на бащата. Според резултатите от доклада
на майката се установи, че детето демонстрира опозиционно поведение спрямо нея.
Отношения с връстниците.
Наблюдават се проблеми с връстниците и е необходимо да се изяснят причините.
III.DSM-IV-TR.
Прегледът на DSM-IV-TR скалите показва, че момчето изпълнява критериите за
диагноза ADHD, предоминантен тип Хиперактивност/Импулсивност.
Вероятно не изпълнява критериите за диагноза Опозиционно поведение с
предизвикателство според попълнената скала на бащата, но според рейтинг скалата на
майката покрива критериите за тази диагноза.
IV. Оценка на общия профил за сериозността на проблемите. Направи се на базата
на резултатите по съдържателните скали; изводите от DSM-IV –TR; резултатите по
валидностните скали; броя на попълнените айтеми и отговорите на оценителите за
сериозността на наблюдаваните проблеми.
Прегледът
на
айтемите
показва,
че
момчето
има
проблем
с
хиперактивността/импулсивността. Наблюдават се известни проблеми в сферата на
вниманието. Според оценките на майката, Иван проявява опозиционно поведение.
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V. Интерпретация на резултатите на айтемно ниво.
Регистрира се степента на консенсус на различните източници на информация за всеки
отделен проблем. Има известно разминаване в мненията и оценките между майката и бащата.
Отчетоха се критичните айтеми. По тях не се регистрират притеснения. Направи се
диференциация със скрининговите айтеми за тревожност и депресия. Резултатите за
тревожност са завишени, а за депресия - средна норма.
Допълнителните въпроси, които са отбелязани за сериозност на проблемите,
установиха следното: вероятно момчето има проблеми в училище; с връстниците; в
семейството.
VI. Интеграция на резултатите.
Консолидираха се резултатите на всеки отделен оценител.
Оценката за вероятността за ADHD на базата на Conners 3 е висока.
Следствие на получените резултати се реши да се проведе интервю с другата
учителка. Според нея детето може да се концентрира в час. Тя счита, че Иван е "по-палав,
умен и жизнен".
Заключение:
Данните от анамнезата, наблюдението, интервютата, проведеното обследване и
резултатите от Conners 3; теста за интелигентност; методиките за внимание, памет, мислене,
са обсъдени с родителите.
Администрирането на методиките за внимание не потвърждават наличието на
дефицит на внимание.
Администриране на методики за памет:
Резултатите са в границите на нормата за хронологичната възраст..
Интелект - изпреварващо умствено развитие (тест за интелигентност на Weksler).
Последвалият разговор с учителката на Иван и прегледът на неговите отговори на
айтемно ниво показват, че е невнимателен. Случвало се е да бута други деца, но това е било
по невнимание, а не агресивно поведение.
Също така е била проведена консултация с детски психиатър. Според него не е
необходимо да се провежда медикаментозна терапия.
На основание на резултатите от тестовите методики проблеми очевидно съществуват,
за което говорят завишенията по скалите, но те не са кохерентни на клиничната картина на
разстройството. Вероятно проблемите са следствие на високия интелект на Иван, както и на
семейното функциониране.
Препоръчват се системни психологични консултации на родителите и учителите на Иван.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използването на българската версия на Conners 3 в клиничната практика е приложима
за скрининг и диагностика при съмнения за дефицит на вниманието, хиперактивност,
хиперактивност с дефицит на вниманието, разстройство на поведението и разстройство с
противопоставяне и предизвикателство. Също така може да се използва за откриване на деца
със специални образователни потребности. Помага за диференциране на коморбидните
симптоми и разстройства. Инструментът е с висока надеждност и валидност. В работата ни
като психолози е ценен с това, че след установяване на състоянието на детето дава
възможности за изготвяне на индивидуални терапевтични планове, периодично
проследяване на ефекта от терапията, планиране на нови интервенции. Едно от най-големите
му богатства е включването на семейството в терапевтичния процес.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАХА ОТ НЕГАТИВНА ОЦЕНКА С КРАТКАТА
ВЕРСИЯ НА СКАЛАТА НА МАРК ЛИРИ
доц. д-р Маргарита Дилова
Нов български университет
Йордан Йорданов
бакалавър по психология
INVESTIGATION OF THE FEAR OF NEGATIVE EVALUATION
WITH THE BRIEF SCALE OF MARC LEARY
Ass. Prof., Dr. Margarita Dilova
New Bulgarian University
Yordan Yordanov
bach. of psychology
Скалата за страх от негативна оценка измерва доколко човек се притеснява от това, че може да получи
неодобрение от други хора, да остави лошо впечатление. В доклада се представят данни от изследването
на 256 лица с български превод на скалата. Установява се добра вътрешна консистентност от 0,82.
Въпреки това, факторният анализ показва, че негативните айтеми от скалата, които изразяват липса на
такова притеснение, формират отделен фактор, както е и в доста други изследвания. Тяхното
отстраняване покачва вътрешната консистентност на 0,87. За разлика от други изследвания, не
установихме различия между мъжете и жените по отношение равнището на страха от негативна оценка.
Скалата беше корелирана с редица методи, измерващи сходни конструкти – въпросника за
себеосъзнатост на Фенигстейн, Шайер и Бъс с неговите три субскали (лична и публична себеосъзнатост и
социална тревожност), скалата за личностна тревожност на Спиблъргър, въпросника за стеснителност
на Бортник, Хендерсън и Зимбардо, и скалата за равнище на общата себеоценка на Розенберг.
Установиха се слаби до умерени корелации на страха от негативна оценка с публичната себеосъзнатост и
стеснителността, които илюстрират конструктната и дискриминантна валидност на скалата.
The Fear of Negative Evaluation Scale measures the degree of concern people experience about getting
disapproval from others, of leaving bad impression in them. The paper presents data from 256 subjects tested by
a Bulgarian version of the scale. A satisfying internal consistency of 0,82 was found. But factor analysis shows, as
in many other studies, that the negative items of the scale, which express lack of fear, form a separate factor. By
eliminating these items internal consistency rises to 0,87. Unlike other studies, we found no gender differences in
fear of negative evaluation. The scale was correlated with several other methods, which measure similar
constructs: the Self-consciousness scale of Fennigstein, Scheier and Buss (1975), trait anxiety according to
Spielberger, the shyness measure Shy-Q of Bortnik, Henderson and Zimbardo (2002), and the Self-esteem scale
of Rosenberg (1965). Weak to moderate correlations of the fear of negative evaluation with public selfconsciousness and shyness were found, which show construct and discriminant validity of the scale.

Да се стреми към одобрението на другите хора е една от основните потребности на
човека [10, 3]. Естествено е всеки да бъде загрижен какво впечатление оставя у околните, как
те го оценяват. Очевидно е обаче, че хората се различават по степента, в която проявяват
такава загриженост. У някои страхът от неодобрението на другите е прекомерно изразен. В
по-умерените си прояви този страх е елемент на личностната черта „стеснителност”, а в поекстремни степени – на клинични картини като социалната фобия и отбягващото личностно
разстройство. Това обяснява стремежа да се измерва степента на страха от негативна оценка
и наличието на редица самооценъчни инструменти, създадени за тази цел. Един от найпопулярните е 12-айтемната Скала за страх от негативна оценка на Марк Лири (Brief Fear of
Negativa Evaluation Scale [9]) – удобна поради своята краткост и с добри психометрични
свйства.
Скалата представлява съкратен вариант на инструмент от 30 айтема, създаден от
Уотсън и Френд [14]. В изследването си Лири [9] установява много висока вътрешна
консистентност на айтемите (алфа на Кронбах 0,90) и задоволителна ре-тест надеждност от
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0,75 за четириседмичен интервал между измерванията. Корелацията с оригиналната скала е
0,96. Освен това при метода на Лири за отговаряне се използва 5-степенна Ликертова скала,
докато в оригиналния метод на Уотсън и Френд скалата за отговори е дихотомна
(вярно/невярно). Така при скалата на Лири се повишава диференцираща способност.
Например едно изследване на Колинс и сътр. [6] показва, че кратката скала
разграничава по-успешно от оригиналната пациенти със социална фобия от такива с
паническо разстройство, както и от контролна група здрави. Също така Колинс и сътр.
установяват, че скалата успешно регистрира настъпили промени при пациентите след курс
когнитивно-поведенческа терапия. Това и други изследвания , напр. Weeks et al., [15]
говорят, че кратката скала е приложима за клинични цели и дори превъзхожда оригиналната.
ПРЕВОДЪТ НА СКАЛАТА
Скалата беше преведена от английски на български език от двама преподаватели по
психология в НБУ и от един професионален преводач. След сравняване на преводите и
избора на най-подходящия според нас вариант, той беше преведен обратно на английски от
втори професионален преводач. Обратният превод не показа сериозни разминавания с
оригинала, така че беше приет без поправки. Таблица 1 показва оригинала и превода на
въпросника.
Таблица 1. Айтемите от скалата за страх от негативна оценка и българският им превод.
Номерата на айтемите съответстват на реда им във въпросника.

1. I worry about what other people think of me even if
know it doesn’t make any difference.
2. I am unconcerned even if I know people are forming
an unfavourable impression of me. (R)
3. I am frequently afraid of other people noticing my
shortcomings.
4. I rarely worry about what kind of impression I am
making on someone. (R)

1. Притеснявам се какво другите ще си помислят за мен,
дори когато това няма значение.
2. Не се безпокоя, ако съм оставил недобро
впечатление у хората. (Обърнат)
3. Често се боя другите да не забележат недостатъците
ми.
4. Рядко се тревожа какво впечатление ще направя на
някого. (Обърнат)

5. I am afraid that others will not approve of me.

5. Страхувам се, че хората могат да не ме одобрят.

6. I am afraid that people will find fault with me.

6. Страх ме е другите да не забележат някоя моя
слабост.
7. Other people’s opinions of me do not bother me. (R)
7. Не ме е грижа какво мнение имат хората за мене.
(Обърнат)
8. When I am talking to someone, I worry about what
8. Когато говоря с някого, се питам какво ли си мисли за
they may be thinking about me.
мене.
9. I am usually worried about what kind of impression I
9. Обикновено се безпокоя за впечатлението, което
make.
оставям у хората.
10. If I know someone is judging me, it has little effect on 10. Когато знам, че някой ме преценява, това не ме
me. (R)
вълнува много. (Обърнат)
11. Sometimes I think I am too concerned with what other 11. Понякога ми се струва, че прекалено много се
people think of me.
занимавам с това какво другите мислят за мене.
12. I often worry that I will say or do the wrong things.
12. Често се притеснявам, че ще кажа или направя нещо
не на място.

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА
Изследвани са 255 лица, от които 164 жени и 91 мъже, на възраст между 19 и 65
години. Средната възраст е 27 години, а 80% от изследваните са под 30 години, тоест,
извадката е предимно от млади хора. (Както ще видим по-нататък, не установяваме влияние
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на възрастта върху страха от негативна оценка, така че нямаме основание да ограничим
валидността на данните за млада възраст).
От изследваните 172 са студенти от Нов български университет, на възраст между 19
и 45 години; 49 мъже и 123 жени. Студентите бяха избрани на случаен принцип чрез
системата за електронно обучение на университета и попълниха въпросника онлайн. За да
избегнем концентрация на студенти от една обучителна програма, участниците бяха набрани
от общообразователните курсове, в които се записват студенти от всички специалности.
Останалите изследвани са работещи в производствено предприятие на възраст 19 – 65
години, 41 мъже и 40 жени. Те попълниха въпросника на работното си място.
АЙТЕМ-АНАЛИЗ И ВЪТРЕШНА КОНСИСТЕНТНОСТ НА СКАЛАТА
Коефициентът „алфа на Кронбах” възлиза на 0,82, което представлява една много
добра вътрешна консистентност.
Таблица 2 показва резултатите от айтем-анализа. От нея виждаме, че няма айтеми с
екстремни статистически параметри. Открояват се обаче айтемите 2, 4, 7 и 10, които са с повисоки средни стойности от останалите (средно с около единица). Това са
контраиндикативните („обърнатите”) айтеми, които изразяват отричане на страха от
негативна оценка. Има тенденция изследваните лица в по-висока степен да се съгласяват с
тези айтеми. Доминиращата самооценка е «в средна степен характерно за мен», докато при
айтемите, изразяващи страх от негативна оценка доминиращата самооценка е «в малка
степен характерно за мен». Виждаме също, че корелацията на обърнатите айтеми с общия
бал е значително по-ниска, отколкото на останалите айтеми.
Таблица 2. Айтем-анализ на скалата за страх от негативна оценка
Айтем №
1

Средна

Корелация „айтем-общ
бал”
0,62

Консистент-ност при
премахване на айтема
0,79

2,20

Стандартно отклонение
1,077

2

3,60

1,124

0,14

0,83

3

2,26

1,222

0,62

0,80
0,81

4

3,28

1,128

0,35

5

2,17

1,138

0,60

0,79
0,80

6

2,25

1,240

0,50

7

3,28

1,163

0,29

0,82

8

2,09

1,179

0,48

0,80
0,79

9

2,28

1,026

0,67

10

3,37

1,190

0,28

0,82
0,80
0,80

11

2,00

1,252

0,62

12

2,19

1,174

0,49

Въпреки това разминаване между индикативните и контраиндикативните айтеми,
вътрешната консистентност на скалата е много добра (коефициентът алфа на Кронбах
възлиза на 0,82). Както се вижда от таблица 2, премахването на нито един от
контраиндикативните айтеми поотделно не го повишава съществено. Само премахването на
всичките четири го повишава на 0,87.
Подобно обособяване на айтемите с негативна формулировка е получено и от други
изследвания с оригиналната скала [11, 15, 7, 13]. Авторите го потвърждават и с факторен
анализ на скалата, при който се открояват два фактора. Това ни накара и ние също да
извършим такъв анализ.
ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА СКАЛАТА
Използвахме експлораторен факторен анализ, като факторите бяха извлечени по метода на
максималната вероятност (maximum likelihood) с извършване на скосена ротация (direct
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oblimin с делта-стойност 0). Получиха се два фактора със собствена стойност над 1, като
първият обяснява 32% от дисперсията, а вторият – 8%. Графиката на собствените стойности
на факторите (scree plot), показана на фигура 1, също говори за наличието на два фактора.

Scree Plot

5

Eigenvalue

4

3

2

1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Factor Number

Фиг. 1. Графика на собствените стойности на факторите

Таблица 3 ясно показва, че двата фактора се формират съответно от индикативните и
контраиндикативните (обърнатите) айтеми. Корелацията между двата фактора е 0,28.
Така нашият анализ потвърди получената и от редица други автори двуфакторна структура
на скалата за страх от негативна оценка. Първият фактор се образува от айтемите,
изразяващи страх от негативна оценка, а вторият – от айтемите, които го отричат. Погледът
към съдържанието на последните показва, че те изразяват не увереност, че ще те оценят
добре, а по-скоро незаинтересуваност от чуждата оценка. Когато прекодираме стойностите
им, за да влязат в общия бал, тези стойности показват доколко изследваният отрича, че не го
интересува чуждата оценка, доколко се интересува от нея. Но няма защо интересът към
чуждата оценка да е свързан непременно със страх, че тя ще бъде отрицателна. Така можем
да си обясним слабата връзка между двете групи айтеми. Айтемите от втория фактор
измерват друга личностна характеристика – доколко човек го е грижа какво мислят другите
за него. Но тъй като са само четири айтема, те не могат да формират надеждна скала (алфа на
Кронбах за тях е 0,59).
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Таблица 3. Факторни тегла на айтемите при двуфакторно решение след ротация
Фактор №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фактор
1

2
,714
,023
,805
,224
,735
,643
,226
,527
,707
,190
,682
,560

,259
,480
,061
,618
,184
,044
,426
,254
,416
,492
,304
,182

Различните автори правят различни изводи от двуфакторната структура на скалата.
Някои (Rodebaugh et al., 2004) препоръчват да се използва единствено субскалата с
осемте положително формулирани айтема, които директно изразяват страх от негативна
оценка. Други пък съветват обърнатите айтеми да бъдат оставени за контрол върху
отговорите на изследваните лица, но да не бъдат включвани в общото точкуване (Weeks
et al., 2005). Но трети продължават да използват цялата скала. Затова тук ще дадем
параметрите на нашата извадка както за цялата скала, така и за субскалата, съставена
само от положителните айтеми.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БАЛОВЕТЕ
ЗА СТРАХА ОТ НЕГАТИВНА ОЦЕНКА ЗА ЦЯЛАТА СКАЛА
Разпределението на баловете за цялата скала е показано на фигура 2, заедно с
основните параметри – средна стойност (Мean)и стандартно отклонение (Std. Dev.). От
фигурата се вижда, че средната стойност е под теоретичната средна от 36 точки, тоест,
нашите изследвани лица като цяло оценяват своя страх под средното на скалата.
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Фиг. 2. Разпределение на баловете (цяла скала) за страха от негативна оценка

Средната стойност и стандартното отклонение, получени в нашата извадка, са
съпоставими с тези от други изследвания, по-специално от САЩ. В таблица 4 представяме за
сравнение данни от някои такива изследвания. Вижда се, че единствено стойностите на
японските студенти са значително по-високи от нашите, както и от тези на останалите
изследвания. Обяснението навярно трябва да се търси в колективистичния характер на
японската култура, при който социалното одобрение е особено важно за индивида.
Таблица 4. Данни за параметрите на скалата
за страх от негативна оценка от чуждестранни изследвания
Автор/и

Брой
ИЛ

Възраст
M (SD)

Произход/
характеристики на
извадките

M (SD)

Miller,1995

330

21.0
(Na)

САЩ
студенти

Na

Duke et al.,
2006

345

43.95
(15.66)

САЩ
неклинична извадка от
възрастни

32.30
(7.34)

Stewart et al.,
2006

157

21.4
(3.5)

САЩ/студенти

Na

Storch et al.,
2003

227

20.3
(14.0)

САЩ/студенти

35.24
(9.99)

Moriya &
Tanno, 2008

167

18.8
(0.77)

Япония
студенти

43.8
(9.9)

M (SD)
по пол
М
36.1
(9.9)
М
31.08
(7.23)
М
29.98
(10.99)
М
31.04
(8.99)
М
43.9
(9.7)

Ж
38.6
(10.3)
Ж
33.19
(7.32)
Ж
33.34
(11.88)
Ж
36.60
(9.94)
Ж
43.3
(10.5)

Sig.
p<0.05
p=0.007
Na
p<0.001
ns
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Легенда: ИЛ = „изследвани лица”; M = „средна стойност”; SD = „стандартно отклонение”; Sig = „значимост
на разликите в средните балове на двата пола”; Na = „не са посочени данни в изследването”; ns = „разликата в
средните балове на двата пола не е статистически значима”
СТРАХ ОТ НЕГАТИВНА ОЦЕНКА И ПОЛ
Както се вижда от таблица 4, във всички изследвания от САЩ се наблюдава разлика
между мъжете и жените, като жените са с по-силно изразен страх от негативна оценка.
Затова потърсихме такава разлика и в нашата извадка. Резултатите, дадени в таблица 5,
показват, че такава разлика няма. Както средните стойности, така и стандартните отклонения
при мъжете и жените са практически еднакви.
Таблица 5. Сравнение на средния бал по скалата при мъжете и жените
Пол

Брой

Средна стойност

мъже
жени

90
163

31,07
30,92

Средните не се различават значимо при р < 0,89.

Стандартно
отклонение
8,08
8,02

t-критерий
0,14

СТРАХ ОТ НЕГАТИВНА ОЦЕНКА И ВЪЗРАСТ
Както отбелязахме, в нашата извадка преобладават младите хора под 30 години. За да
проверим дали възрастта има значение за страха от негативна оценка, сравнихме техния
среден бал със средния бал на по-възрастните. Данните са показани в таблица 6.
Таблица 6. Сравнение на средния бал по скалата при млади и възрастни
възраст

брой

До 30 години
(средна 23)
Над 30 години
(средна 39)

Средна стойност
183

31,27

Стандартно
отклонение
8,32

70

30,19

7,19

t-критерий
0,96

Средните не се различават значимо при р < 0,30.

Изчислихме и корелационен коефициент между възрастта и бала за страх от негативна
оценка, който е практически нулев (0,02). Възрастта не оказва влияние върху страха от
негативна оценка. Следователно няма причини валидността на нашите данни да се
ограничава само до млада възраст.
ПАРАМЕТРИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
НА БАЛОВЕТЕ ОТ ПОЗИТИВНИТЕ АЙТЕМИ НА СКАЛАТА
В таблица 7 са дадени средните стойности и стандартните отклонения на баловете,
сформирани само от позитивните айтеми на скалата. Вижда се, че отново няма разлика
между мъжете и жените.
Таблица 7. Сравнение на средния бал по скалата
при мъжете и жените (само позитивни айтеми)
Пол

Брой

Средна стойност

мъже
жени

90
163

17,27
17,56

Средните не се различават значимо при р < 0,75.

Стандартно
отклонение
6,74
6,67

t-критерий
0,32
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ВАЛИДНОСТ НА СКАЛАТА ЗА СТРАХ ОТ НЕГАТИВНА ОЦЕНКА
За изследване на конструктната и дискриминантна валидност на скалата тя беше
съпоставена с теоретично сходни с нея конструкти. Тези конструкти са следните:
• Тревожността като личностна черта според концепцията на Спилбъргър [4].
Очакваме тя да корелира положително със страха от негативна оценка.
• Личната себеосъзнатост (склонността към самоанализ), публичната себеосъзнатост
(загрижеността за собствения публичен образ, за това да оставяш добро
впечатление у другите) и социалната тревожност според концепцията на
Фенигстейн и сътр. [8]. Очакваме публичната себеосъзнатост и социалната
тревожност да корелират положително със скалата за страх от негативна оценка, а
личната себеосъзнатост да не корелира с нея.
• Стеснителността, с която очакваме положителна корелация.
• Равнището на обща себеоценка според концепцията на Розенберг [14], с което
очакваме отрицателна корелация. Изхождаме от разбирането, че от негативна
оценка се страхуват лицата със свръхкритично отношение към себе си, тоест с
ниска себеоценка.
За измерване на гореизброените характеристики бяха използвани следните
методи:
• скалата за личностна тревожност на Чарлс Спилбъргър (STAI), адаптирана от
Щетински и Паспаланов [4].
• скалата за себеосъзнатост на Фенигстейн, Шайер и Бъс, адаптирана от Дилова и
сътр. [1].
• въпросникът за стеснителност (ShyQ.) на Bortnik, Henderson & Zimbardo [5],
адаптиран в България от Г.Карастоянов (непубликувано изследване)
• скалата на Розенберг (SES ) за равнището на общата себеоценка, адаптирана от
Дилова, Коралов и Папазова (непубликувано изследване)
Корелациите изчислихме както за общия бал по скалата, така и поотделно за бала,
съставен от позитивно и негативно формулираните айтеми. Корелациите между тези
характеристики са показани на таблица 8.
Таблица 8. Корелации (Пирсън) между всички изследвани личностни характеристики
BFNES
BFNESpos
BFNESneg
Лична
себеосъз.
Публична
себеосъз.
Социална
тревожн.
STAI

BFNES
positive
,928**

BFNES
negativ
,588**

Лична
себеос.
,218**

Публич.
себеос.
,529**

Социална
тревожн.
,341**

STAI

ShyQ

SES

,490**

,657**

-,373**

,245**

,252**

,502**

,365**

,573**

,699**

-,445**

,014

,239**

,060

,019

,197*

-,001

,340**

-,013

,183

,010

,072

,232**

,265**

,492**

-,104

,484**

,605**

-,456**

,600**

-,622**

ShyQ

Легенда: BFNES – скала за страха от негативна оценка (Brief Fear of Negativ Evaluation Scale)

BFNES positive – балът, съставен само от айтемите с позитивна формулировка
BFNES negative - балът, съставен само от айтемите с негативна формулировка
STAI – скала на Спилбъргър за личностна тревожност
ShyQ – въпросник за стеснителност
SES – скала за себеоценка на Розенберг
* - p < 0,05
** - p < 0,01

-,530**
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Както се вижда от таблица 8, страхът от негативна оценка е свързан с всички
изследвани, сродни нему характеристики. Както предположихме, той корелира положително
с тревожността, стеснителността и всички форми на себеосъзнатост, и отрицателно – с
равнището на себеоценката. Съвсем същите корелации има и балът, изчислен само върху
позитивните айтеми, тоест тези, които са същинските индикатори за страх от негативна
себеоценка. Балът от негативно формулираните айтеми обаче корелира само с публичната
себеосъзнатост и със стеснителността. Така отново се потвърждава, че той измерва нещо поразлично.
Както се вижда обаче от таблица 8, много от изследваните корелати на страха от
негативна оценка корелират от своя страна помежду си. За да елиминираме възможните
взаимодействия между тях, изчислихме парциалните корелации на всяка от горните
характеристики със страха от негативна оценка, контролирайки други корелиращи с нея
характеристики. Резултатите са показани в таблица 9.

Личностна черта
Лична себеосъзнатост
Публична себеосъзнатост
Социална тревожност
Личностна тревожност
стеснителност
Обща себеоценка

BFNES
0,04
O,34**
-0,18
0,11
0,36***
0,04

Таблица 9. Парциални корелации на показателите за страх
от негативна оценка с други личностни черти
BFNES positive
0,09
0,24*
-0,11
0,20
0,38***
0.02

BFNES negtive
0.01
0,30**
0,06
0,02
0,12
-0,001

Легенда: виж таблица 8.
Резултатите от изчисляването на парциалните корелации показват, че страхът от
негативна оценка корелира само с публичната себеосъзнатост и стеснителността.
Публичната себеосъзнатост отразява вниманието на човек към начина, по който другите го
възприемат и се отнасят към него. Стеснителността корелира съществено с публичната
себеосъзнатост, но има собствен принос към страха от негативна оценка. Както знаем, тя
представлява плахост, боязън в социални ситуации, които, предполага се, са свързани
именно със страха, че другите няма да те одобрят и харесат.
Балът, сформиран от негативно формулираните айтеми, корелира само с публичната
себеосъзнатост, но не и със стеснителността. Това е логично, тъй като, както беше вече
отбелязано, тези айтеми изразяват загриженост за това как те възприемат другите, но не и
страх, че ще те оценят негативно. Така нашето изследване върху валидността на скалата
разкри съдържателна разлика между двата фактора, които се очертават при нейния анализ.
ИЗВОДИ
Направеното от нас изследване потвърди данните от досегашните изследвания за
добра вътрешна консистентност на скалата, но и за нейната двуфакторна структура, при
която айтемите с негативна формулировка формират отделен фактор. В досегашните
изследвания като причина за това се предполага самата негативна формулировка, която
обърквала изследваните лица. Ние предположихме и потвъдрихме чрез валидизационно
изследване, че тези негативни айтеми измерват малко по-различна личностна особеност –
внимание към начина, по който те възприемат другите, без това да е съпроводено
непременно със страх от негативна оценка. Поради това ние се присъединяваме към
препоръките двуфакторната структура на скалата да се има предвид при нейното прилагане.
(От друга страна обаче валидизационното изследване показа, че «изчистването» на четирите
негативни айтема не влияе върху получените корелации с други личностни характеристики.
Навярно те са прекалено малко, за да окажат съществено влияние, а при това са и свързани,
макар и слабо, с позитивните айтеми.)
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Представените тук параметри на скалата се базират върху разнородна извадка, включваща
студенти и възрастни работещи. Тези параметри са близки до получаваните в досегашните
изследвания. (Единствената разлика е, че ние не установихме влияние на пола върху тях.)
Това ни кара да смятаме, че, въпреки неголямата извадка, те могат да бъдат сравнително
надеждна база за индивидуална диагностика на страха от негативна оценка.
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„ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО“ – ЛЕСНО РАЗБИРАЕМ
ИНДЕКС ЗА СИЛА НА ЕФЕКТА ПРИ ОПИСАНИЕ НА ДАННИ
Проф. Стефан Матеев Матеев, д.н.
Нов български университет, Департамент „Когнитивна наука и
психология“, бул. Монтевидео 21, 1618 София,
“PROBABILITY OF SUPERIORITY” – READILY INTERPRETABLE
EFFECT SIZE INDEX FOR DATA DESCRIPTION
Prof. Stefan MateeffMateeff, Dr. Sci.
New Bulgarian University, Department of Cognitive Science
and Psychology, 21 Montevideo Str., 1618 Sofia
Когато се сравняват две извадки от различни популации по отношение на тяхна характеристика,
статистическият извод в термини на р<0.05 не е достатъчен за отговор на въпроса „колко се различават
групите“. В световната практика все повече се налага изискването психологическата интерпретация на
резултати да се основава на подходящи индекси за сила на ефекта (effectsize). В изложението се изяснява
смисълът на силата на ефекта като индекс за припокриване на разпределения, както и връзката му със
„значимостта“ на получената разлика. Въвежда се индексът „вероятност за превъзходство“
(probabilityofsuperiority) като алтернативна мярка за сила на ефекта. Представят се методи за
пресмятането на тази вероятност. Изложени са аргументи в полза на прилагането на индекса, най-вече за
по-лесното му разбиране от непрофесионалисти.
When two samples are compared in respect of some characteristic, a statistical inference in terms of p<0.05 is not
sufficient to answer the question “How large is the difference between the groups”. Guidelines of many scientific
journals encourage the authors to interpret their results on the basis of appropriate indexes for effect size. This
paper is aimed at clarifying the effect size as an index for overlap of two distributions as well as its relation to the
“significance” of the difference. The index “probability of superiority” is introduced as an alternative measure of
effect size. Methods of calculating theindexaredescribed. Arguments in favor of using this measure are
presented, in particular its ease of interpretation by nonprofessionals.

1. ВЪВЕДЕНИЕ: КАКВО НИ ПОКАЗВА СТАТИСТИЧЕСКИЯТ ИЗВОД
Да разгледаме една типична ситуация, с която психологът се сблъсква в своята
практика. Нека даден психологически инструмент, тест или въпросник, е приложен на две
групи лица, група 1 и група 2. Инструментът измерва определена характеристика Х на
лицата. Групите 1 и 2 са подбрани така, че те да принадлежат към различни популации,
например различни етноси, професии, възрасти, и т.н. Задачата на психолога е да определи,
дали популациите се различават по отношение на характеристиката Х.
В течение на десетилетия тази задача е решавана по начин, известен на всеки
първокурсник по психология като статистически извод. Формулираме две хипотези: нулева
и алтернативна. Провеждаме (вече с компютър) подходящ статистически тест. Програмата
пресмята едно магическо число, обозначавано с р. Ако това число е по-малко (обикновено)
от 0.05, то приемаме алтернативната хипотеза. Казваме, че разликата между средните
стойности на група 1 и група 2 е значима, и това ни дава повод за обширни разсъждения
относно
популациите,
към които принадлежат
групите. Ако
се получи
р>0.05, то казваме, че разликата между двете средни не е значима, и изпадаме в малко
неудобно положение. Възможно е, популациите наистина да не се различават по отношение
на характеристиката Х. Но вече и първокурсниците знаят, че р>0.05 не е повод за такова
твърдение. С други думи, липсата на доказателство за наличие на разлика не е наличие на
доказателство за липса на разлика. Но от друга страна, разглеждането на данните понякога
показва, че груповите средни стойности m1 и m2съвсем не са еднакви, и че разликата между
тях може и да представлява някакъв интерес....
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Тук следва да се замислим върху въпроса, защо въобще се налага да провеждаме
статистически тестове, като например t-теста. „Най-чист” отговор на въпроса, дали
популационните средни стойности µ1 и µ2 са различни или не, може да се даде, ако
приложим въпросника на всички лица от двете популации. Тогава няма нужда от никакъв
статистически тест, за да сравнимµ1 и µ2. Проблемът е, че нямаме възможността - нито
времето, нито ресурсите, да изследваме цели популации. Налага се да извлечем две
ограничени на брой групи (извадки) от всяка популация, да разгледаме средните им
стойности m1 и m2, и да направим извод от типа: „наблюдавам, че m1 и m2 се различават,
следователно µ1 и µ2може би също се различават“. Изводът е малко особен - в логиката,
завещана ни от Аристотел, „може би“ няма. Именно затова е създадена технологията на
статистическияизвод. Стойността на р ни дава вероятността за нещо като „лъжлива тревога“
– да твърдим, че µ1 и µ2 са различни, когато те всъщност са еднакви.
Следвайки вкоренената традиция данните да се анализират само чрез статистически
тестове, стигаме да едно разделение на видовете резултати, които могат да се получат от
едно изследване: разликите, или ефектите, които наблюдаваме, са или значими (p<0.05) или
незначими (р>0.05). На пръв поглед, тази дихотомия е полезна; тя би означавала, че
разсъжденията може да се провеждат според правилата на формалната логика, в която
твърденията са или верни, или неверни. За съжаление, както ще аргументираме по-нататък,
анализът на данни въз основа само на „значимости“не дава възможност за тяхната
пълноценна психологическа интерпретация.
2. ЗНАЧИМОСТ И СЪЩЕСТВЕНОСТ НА ЕФЕКТА
Нека разгледаме понятието „значима разлика“. На английски се използува терминът
significant, което в буквален превод е точно „значим“. И в двата езика, английски и
български, „значим“ означава също и „значителен“, „съществен“, изобщо нещо, което
представлява интерес. Излиза, че ако резултатът е „значим“, т.е. ако р<0.05, то той е
съществен и представлява интерес. В общия случай, това просто не е вярно.
„Значимостта“ на един резултат означава, че при пресмятането на съответния
статистически тест се е получила вероятност за „лъжлива тревога“, по-малка от 0.05, инищо
повече. „Значимостта“ все още не носи никаква информация относно съществеността на
резултата, или ползувайки примера, с който започнахме, относно големината на разликата
между двете изследвани извадки. Ако тази разлика е голяма и съществена, то можем да се
надяваме, че и разликата между популациите ще е голяма и съществена. Но как да
определим „големината“ на разликата между групите ?
Опитният изследовател ще каже веднага: „знам как да определя големина на разлика“.
Ако става въпрос за разлика от две точки по скала на въпросник, в който резултатите могат
да варират например от 5 до 50 точки, то разликата е малка. Но ако става въпрос за оценки по
шестобалната система, разликата от две точки е много голяма. Това е така. Съществеността
на една разлика може да се определи въз основа на познаване на прилаганиявъпросник или
тест, на минал опит, на данни от литературата. Но това не е достатъчно.
3. СИЛАТА НА ЕФЕКТА – ИНДЕКС ЗА СЪЩЕСТВЕНОСТ
Ще започнем с един основен принцип, чрез който психологът може да информира за
съществеността на резултатите, които е получил. За простота, продължаваме даразглеждаме
случая, в който с въпросник са изследвани две групи, 1 и 2, от различни лица, като оценките
им Х са нормално разпределени и с еднакви стандартни отклонения.
На фиг. 1 са представени криви на нормални разпределения, които илюстрират
хипотетични данни, получени от двете групи. Средните им стойности са отбелязани с
вертикални прекъснати линии. При описанието на разликата между групите, следваме
основния принцип:
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Разликата е толкова по-голяма, колкото по-малко се припокриват двете
разпределения.

Фиг. 1. Илюстрация на две разпределения, които се припокриват. Средните им стойности
са означени с прекъснати линии.

Ако разпределенията се припокриват напълно, групите не се различават по отношение
на характеристиката, която измерва въпросникът. Разделянето на двете разпределения води
до прогресивно нарастване на разликата, като поне на теория, тя може да расте до
безкрайност. Следователно, нужна ни е мярка, която да описва степента на припокриване на
разпределенията. Такава мярка е вдъхновена от Cohen[5], и тя e

ES =

m2 − m1
s

(1)
т.е. това е разликата между двете средни стойности, нормирана с общото стандартно
отклонениеs. Мярката се нарича сила на ефекта, effectsize,илиCohen’sd. Използуват се
абревиатурите ES или само d, като е добре в текст да се упоменава какво точно се има пред
вид.
По-честа практика е в числителя на (1) да се пресмята абсолютната стойност
|m1 – m2|, а в придружаващия текст да се даде информация, в коя група средната стойност е
по-висока.ES може да се пресмята според (1) и с неговия знак, но отново в текста се дава
информация, коя средна стойност от коя се изважда.

Фиг. 2. Илюстрирация на две разпределения със същите средни стойности, като тези на фиг. 1, но
с по-големи стандартни отклонения. Съответно, те се припокриват в по-голяма степен.

Ясно е, че когато определяме големината на една разлика в термини на сила на ефекта,
трябва да взимаме пред вид не само разликата между двете средни стойности, но и
разсейването на данните, дадено от стандартното отклонение. На фиг. 2 са показани две
разпределения, чиито разлики между средните стойности са еднакви с тези на фиг 1, но
разсейванията на данните са по-големи. „На око“ се вижда, че разпределенията на фиг. 2 се
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припокриват повече, отколкото тези на фиг. 1. Съответно и разликата между групите,
илюстрирана на фиг 1 е по-голяма, отколкото разликата на фиг 2.
4. СИЛА НА ЕФЕКТА И СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗВОД
Изложеното пресмятане на силата на ефекта е операция за описание на данните, т.е.,
ES е вид описателна статистика. Индексът обаче, е тясно свързан със статистическия извод.
Ще илюстрираме тази връзка със следния пример. Да разгледаме t-теста за две независими
извадки с еднакъв обем n, в най-опростения му вид
t=

| m 2 − m1 |

(2)
2.s 2 /n
където t е коефициентът на Стюдент и se еднаквото стандартно отклонение на двете извадки.
С малко аритметика изразът (2) може да се преобразува по следния начин:
t=

| m 2 − m1 |
2.s 2 /n

=

| m 2 − m1 |
n/2 = ES. n/2
s

(3)

Както добре знаем, високата стойност на t означава „висока значимост“ на разликата,
т.е., ниска стойност на вероятността р. Следователно, значимостта на една разлика се
определя от произведението на две неща – силата на ефекта и обема на извадките, или
значимост = ES*f(n)
(4)
където f(n) eнарастваща функция от обема на извадките.За този опростен случай функцията е
n/2 .
Равенствата (3) са изведени за опростения случай за t-тест при две нормално
разпределени извадки с еднакъв обем и еднакви стандартни отклонения. При този случай се
допуска също, че оценките на лицата от въпросника са в рамките на интервална скала. Тези
допускания не винаги са верни в реалната психологическа практика. Видът на данните поставя
изисквания за различни статистически тестове -F-тест, χ2, и т.н. за определяне на значимост.
Нека читателят повярва и приеме без строго доказателство (то такова и няма), че равенство (4),
или по-скоро твърдението, което то изразява, е валидно за всички възможни статистически
тестове и видове на данните. Единствено начинът на пресмятане на ES и функцията f(n)
зависят от вида на данните и съответно от статистическия тест, който се прилага.
Равенство (4) има огромно значение при анализа на данните. Именно то показва, че за
да определим една разлика между две групи като съществена, и представляваща практически
интерес, не е достатъчно да определим дали тя е значима. Възможен е резултат, при който
разликата между групите, определена с ES, да е мизерно малка и несъществена, но
благодарение на големия брой лица в извадките, тя да се окаже „високо значима“ и това да
даде повод за изводи и твърдения, които са направо неверни. Обратно, разликата може да не
е значима (поради недостатъчния обем на извадките), но ES да е съществен, което да даде
импулс за допълнителен анализ и размишления, илипровеждане на по-нататъшни
изследвания, ако е нужно.
Да разгледаме по-подробно ползата от пресмятането на силата на ефекта. Преди
всичко ES дава възможност за сравняване на данни, получени от различни изследвания, с
различни въпросници, с различни обеми на извадките. Твърдения като „факторът етнос
оказва по-силен ефект върху променливата Х, отколкото върху Y” или „възрастта оказва посилен ефект върху Х, отколкото етносът“, са смислени, когато се изказват в термини на ES, а
не на разлики между средни стойности или на стойности на р. ES е безразмерен индекс. Това
му свойство се използува в мета-изследванията, при които авторите им се стремят да
направят изводи за определени популационни ефекти въз основа на третиране на данни от
множество различни литературни източници. За тази цел те трябва да уеднаквят „единиците“
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на измерванията в различните статии. Пресмятането на ES (поне засега) е единственият
възможен начин за това.
В множество статии, дисертации и дипломни работи може да срещнем следната
формулировка на „психологическа“ хипотеза: „очакваме променливата (или факторът) А да
окаже значим ефект върху променливата В“. При проверката на така формулираната
хипотеза няма наука, в частност психология. Ефектът съществува в природата, него Бог го
дава и изследователят поне по принцип няма контрол върху него. Равенство (4) показва,
четази хипотеза ще се подкрепи, ако броят на изследваните лица е достатъчно голям. Ако не
е голям, хипотезата няма да се потвърди. Къде е науката, ако психологическият извод се
определя от обема на извадката? Тук оставяме настрана въпроса, дали извадката е
представителна, или не е.
Препоръката ни е, в такива текстове думата „значим ефект“ да се заменя със
„съществен“ или „представляващ практически (или теоретически) интерес“. Лошо няма, да
се проведе и статистически тест. Той ни информира, с каква степен твърденията, изказани
въз основа на разглеждането на извадките, могат да се обобщят за целите популации. Това не
е маловажно. Но не трябва да се забравя, че стойността на рсама по себе си не дава
информация за съществеността на наблюдаваната разлика. Когато се сравняват резултатите
от две изследвания, проведени с един и същ инструмент, еднакъв брой лица и анализирани с
един и същ статистически тест, по-високата „значимост“ (т.е. по-ниска стойност на р) според
(4) наистина показва по-силен ефект. Но дори и тогава, р не ни казва нищо за това, дали
въпросният ефект представлява интерес и доколко заслужава да му се обърне внимание.
5. КЛАСИФИКАЦИЯТА СЛАБ, СРЕДЕН И СИЛЕН ЕФЕКТ
Представянето на описания на данни със сила на ефекта определено води до ментално
натоварване на изследователя. Тук не става въпрос за усилията, необходими за разглеждане
на разпределения и за допълнителни пресмятания. Откакто има компютри, това не е особен
проблем. Работата е там, че когато се прави статистически извод, психологът може лесно да
вземе решение. Ако р<0.05, решава едно, ако р>0.05, решава друго. Понякога се изказват
твърдения като „разликата е маргинално значима, р = 0.06“ или „наблюдава се тенденция за
значима разлика“. Те демонстрират усилията на изследователите да се измъкнат от
дихотомията „значимо-незначимо“. В литературата се цитира саркастичната забележка на
Rosnow&Rosenthal[11], че „Бог обича 0.05 толкова, колкото и 0.06“. При разглеждането на
ES нещата изглеждат още по-зле. Какво да твърдим, ако получим, например ES=0.65 - много
или малко е това? Представлява ли този ефект някакъв интерес, или не?
Въпросът е много основателен, и за съжаление отговорът му не е особено еднозначен.
JacobCohen [5] го е осъзнал и го е решил по следния начин. Той въвежда понятията слаб
(small), среден (medium) и силен (large) ефект. Ефектът е слаб при ES = 0.2, среден при
ES=0.5 и силен при ES = 0.8. Авторът отбелязва, че това разделение е направено след преглед
на резултати от изследвания в областта на социалната психология и психологията на
образованието . Трябва веднага да отбележим, че при тази класификация Cohen не изказва
становища относно това, кой от тези ефекти представлява практически интерес и кой не.
Целта му е да облекчи пресмятането на т.н. мощност на определени статистически тестове,
също и предварителното определяне на обема на извадките.
Авторитетът на Cohen е огромен, и мнозина автори след него цитират неговата
класификация. Всеки от тях прави уговорката, че тя е ориентировъчна, и не бива да се
възприема съвсем буквално при оценката на наблюдавания ефект. За да ориентираме
читателя за какво става въпрос, на следващите фигури са илюстрирани трите ефекта.
Илюстрациите са направени, като в Excel са генерирани двойки нормални разпределения с
еднакви разсейвания, но разместени помежду си съответно с 0.2, 0.5 и 0.8 стандартни
отклонения.
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Фиг. 3. илюстрира „слаб“ ефект, ES=0.2. Разликата между двете разпределения трудно
може да се види „на око“.Ефектът може и да не е нулев, но явно не представлява
практически интерес. Друга работа е, ако изследователят очаква именно такъв слаб ефект;
тогава ES=0.2 може да придобие „теоретическо“ значение. От равенствата (3) не е трудно да
се пресметне, че този ефект ще е „значим“, ако двете групи са от поне 200 лица всяка.

Фиг.3. „Слаб“ ефект, ES = 0.2. Средната стойност на разпределението с тънка линия
е отместена с 0.2 стандартни отклонения надясно.

Фиг.4. „Среден“ ефект, ES = 0.5. Средната стойност на разпределението с тънка линия
е отместена с 0.5 стандартни отклонения надясно.

При „средния“ ефект, ES = 0.5,разликата между двете разпределения вече може да се
забележи и „на око“. Преценката, дали ефектът представлява практически интерес, е проблем
на изследователя. Най-добре е той да се позове на подобни изследвания в литературата, и
тогава да реши дали ефектът е съществен. Ако обемът на всяка от извадките е поне32 лица,
то при ES = 0.5 и по-силен, t-тестът ще покаже „значимост“
Фиг. 5. илюстрира „силния“ ефект, ES = 0.8. Разликата между групите вече е
по-отчетлива. Много изследователи биха казали, че този ефект е съществен и представлява
практически интерес. Cohen[5] отбелязва, че такъв ефект се получава при сравнение на IQ
между първокурсници и докторанти. Ако обемът на всяка от извадките е около 13 лица, то
при ES = 0.8 и по-силен, t-тестът ще покаже „значимост“.

Фиг.5. „Силен“ ефект, ES = 0.8. Средната стойност на разпределението с тънка линия е отместена с
0.8 стандартни отклонения надясно.
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В крайна сметка, опитният изследовател трябва да успее да прецени, дали разликата,
която наблюдава, представлява интерес - практически или теоретически, като вземе пред вид
научната област, в която работи.Например, в психологията на възприятието често се
разглеждат ефекти, чиято сила е значително над единица. Henson[8] предупреждава за
опастността, реперите за слаб, среден и силен ефект да се превърнат в догма, подобна на
тази, която представлява нивото р< 0.05. Но все пак, класификацията на Cohen може да
подскаже на дипломанти и докторанти, как приблизително да класифицират ефектите, които
се получават в техните изследвания. Това е по-добре от нищо.
При оценката на ефекта, доколко е съществен и дали представлява представлява
практически интерес, следва да се вземе пред вид не само припокриването на
разпределенията на данните. Добре е да се прецени, какво предизвиква този ефект, т.е. какви
манипулации на независимата променлива водят до появата му. Може да се окаже, че
ефектът, определен с индекса ES,не е кой знае колко силен, но се предизвиква от
незначителна, минимална манипулация. Prentice&Miller [10] разглеждат следния пример.На
случайно избранистуденти в читалнята се подарява кексче. След това, същите студенти
показват по-висока степен на готовност да помагат на колегите си, отколкото студенти,
които не са получили подарък.Третирането на лицата (с кексче) е минимално; дори и да
доведе само до слаб ефект, резултатът може и да представлява интерес. Abelson [4](стр 47)
разглежда подробно подобни случаи и въвежда терминологиятаcauseeffectsize, в свободен
превод “сила на ефекта на причината”.Силата на ефекта на причината може да се определи
количествено чрез регресионен анализ – ъгловият коефициент на регресионната права
показва с колко единици се променя критерийната променлива при промяна на
предикторната с една единица. Но извън този случай, няма разработени стандартни
процедури за пресмятането му, също и репери за слаб, среден и силен ефект. Аргументът за
същественостостава въпрос на творчество.
6. ОПИСАНИЕ НА РАЗЛИКА МЕЖДУ ГРУПИ
ЧРЕЗ „ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО“
Индексът за сила на ефекта от равенство (1) може да се обобщи и за случаите на
различни стандартни отклонения на разпределенията. Но той „работи“ добре само при
нормални разпределения на данните. Ако разпределенията не са поне близки до нормалното,
прилагането му става проблематично, също и връзката на индекса със параметричните
статистически тестове започва да се губи. В такива случаи полезно описание на данните
може да се осъществи с помощта на пресмятане на някои относителни дялове (виж [3] за
подробности). Именно такъв подход описваме по-долу.
Нека изберем случайно две лица, по едно от всяка група, и се запитаме, каква е
вероятността лицето от по-силната група да има по-висока оценка от лицето от по-слабата
група. По принцип, тази вероятност може да се определи, ако изготвим списък на всички
възможни двойки изследвани лица, и преброим при колко от тях лицата от по-силната група
имат по-високи оценки от лицата от по-слабата.
Ако процентът на тези двойки е 50%, разлика между групите няма. Това означава, че
колкото лица от слабата група имат по-ниски оценки от лицата в силната група, точно
толкова имат и по-високи оценки. От двете оценки не можем да определим, кое от лицата в
двойката към коя група принадлежи. Групите не се различават по отношение на
характеристиката Х.
Ако процентът на тези двойки е 100%, това означава, че разпределенията на данните
от групите въобще не се припокриват. Всички лица от по-слабата група имат оценки, които
са по-ниски от всяка от оценките в по-силната група. Ако знаем оценките на лицата в
случайно избраната двойка, можем с пълна сигурност да определим, кое лице към коя група
принадлежи. Групите напълно се различават по отношение на характеристиката Х.
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Изложените два случая са две крайности – на липса на разлика между групите и на
групи, които напълно се различават по отношение на зависимата променлива Х.
Междинните случаи се описват от вероятността Pr(X1<X2), т.е. вероятността случайно
избрано лице от едната група да има по-висока оценка от случайно избрано лице от другата
група. Грубо казано,Pr(X1<X2) просто информира читателя или слушателя за процентът на
лицата от едната група, които имат по-високи оценки от лицата в другата група. Не са нужни
специални познания по статистика, за да се разбере, какво означава този индекс; всеки сам
може да си направи изводи за това, доколко съществена е разликата между групите.
McGraw&Wong [9]разглеждат индекса Pr(X1<X2) за случая на нормално разпределени
данни. Те го наричат commonlanguage (CL) effectsize, , или в по-свободен превод, „сила на
ефекта с прости думи“. Авторите аргументират това название, като изтъкват, че индексите
ES, които се пресмятат като стандартизираната разлика между две средни стойности, са
трудно разбираеми за хора, които нямат статистически познания. Тези хора механично ще
четат стойностите на ES, пресметнати от равенство (1), без да разбират техния
психологически смисъл. За обозначение на Pr(X1<X2), Grissom&Kim[7] въвеждат
терминаprobabilityofsuperiority, или „вероятност за превъзходство“. Тук възприемаме този
стегнат термин и го използваме в заглавието на настоящата работа. Все още обаче, индексът
няма утвърден етикет.
Пресмятането на индекса е лесно, ако данните от групите са нормално разпределени и
стандартните отклонения са еднакви. Тогава Pr(X1<X2) може да се преизчисли от израза за
ES = (m2 – m1)/s от равенство (1) като
Pr(X1 < X 2 ) = z' (ES/ 2 ),

(5)

където z’ е обратната z-трансформация (виж [2] за подробно описание на z и z’трансформациите). В Excel тя се осъществява с командата =normsdist(value). Реперите 0.2, 0.5
и 0.8, които могат ориентировъчно да служат за класификация на ефекта като слаб, среден и
силен, след преизчисляването им във вероятности или в проценти стават 56%, 64% и 71%.
Информацията, която носят тези числа е същата, както и стойностите на ES, но данните за
Pr(X1<X2) са определено по-ясни за хора, които нямат специализирани статистически
познания.
Изчисляването на Pr(X1<X2) става по-комплицирано, ако разпределенията на данните
от двете групи значително се отклоняват от нормалните. На тези читатели, които са понаясно с непараметричните статистически тестове, препоръчваме работата на Ruscio[12], в
която се разглежда връзката между Pr(X1<X2) и статистиките на Mann-Whitney и Wilcoxon.
Изчислението на Pr(X1<X2)от всякакви данни, които са (или не са) нормално
разпределени, съществено се улеснява чрез построяването на т.н. работна
характеристика,receiver-operatingcharacteristic, или ROC-крива.
Подробно разглеждане на въпроса за работната характеристика е представено в [2].
Тук ще изясним понятието, без да навлизаме в математически подробности. Отново
разглеждаме две групи лица, които са тествани с въпросник, който измерва характеристиката
Х. Работната характеристика е свързана със задачата, от оценката Х на дадено лице да
„познаем“, към коя от двете групи то принадлежи. Може да предприемем следното.
Избираме дадена стойност от зависимата променлива Х като критерийна, Хс.
Решаваме, че лицата, които имат оценки от въпросника, по-високи от Хс, принадлежат към
по-силната група 2, а лицата, при които X<Xc, принадлежат към по-слабата група 1. Част от
лицата, при които X>Xc, се оказва, че наистина принадлежат към по-силната група. Техният
относителен дял се нарича сензитивност (sensitivity). Но друга част от лицата, при които Х
също е по-висока от Хс, се оказва, че принадлежат към по-слабата група. Техният
относителен дял се обозначава с 1-специфичност, (1-specificity). Двата относителни дяла,
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сензитивност и 1-специфичност, могат да се пресметнат за всяка стойност на критерия Хс. Те
се нанасят на графика, на която по абсцисата е 1-специфичност, а по ординатата –
сензитивност. Двойките относителни дялове се свързват с гладка (или начупена линия). Тази
линия, илюстрирана на фиг.6., представлява ROC-кривата, или работната характеристика.
Ако тя съвпада с диагонала (прекъсната линия), двете групи от даннисе припокриват
ROC Curve
1.00

.75

Sensitivity

.50

.25

0.00
0.00

.25

.50

.75

1.00

1 - Specificity

Фиг 6. ROC-крива на хипотетични данни от две разпределения, които се отклоняват от нормалното
и са с различни стандартни отклонения.SPSSпресмята площ под кривата, равна на 0.7, т.е. 70% от
лицата в по-добрата група имат оценки, по-високи от тези на лицата в по-слабата група

напълно. Ако кривата съвпадне с раменете на горния ляв ъгъл, имаме пълно разделяне на
двете разпределения. Като индекс за степента, в която данните се разделят, се използува
площта под ROC-кривата, areaunderthecurve, AUC. Когато площта е 0.5, т.е. половината от
графиката, кривата съвпада с диагонала. Когато кривата се съвпада с раменете на горния ляв
ъгъл,площта под нея е единица.
Площта под кривата представлява индекс за това, доколко двете разпределения са
разделени едно от друго. Предимствата на индекса са, че той „работи“ независимо от
формата на двете разпределения, от съотношението на броя на лицата във всяка от групите, и
не изисква интервална скала на зависимата променлива Х. Неговият смисъл става ясен от
една теорема, доказана навремето от Green&Swets [6], Тя гласи, че площта под кривата на
работната характеристика даваименно вероятността Pr(X1<X2). Този резултат облекчава
пресмятането на вероятността за превъзходство чрез използването на опцията ROC-curve в
пакета SPSS. Програмата не само пресмята площта под кривата, но също и стандартната
грешка и 95%-ния доверителен интервал. Също така,графиката на ROC-кривата предлага
сполучливо онагледяване на данните.
Значението на теоремата на Green&Swets [6] извън сферата на психофизиката започна
да се осъзнава в последните години. Анализът на работната характеристика отначало започна
да се прилага в сферата на диагностиката, психологическа и медицинска (например [1]), но
става ясно, че той може съществено да подпомогне описанието и осмислянето на значително
по-широк клас от данни. В това отношение много полезна е работата на Ruscio[12], в която
се разглеждат индекси за силата на ефекта в сравнителен план. Освен лесното възприемане
на индекса Pr(X1<X2) като средство за описание на данни и за комуникация между
изследователи и непрофесионалисти, авторът изтъква и други негови преимущества. Те
саустойчивост при различни обеми на извадките, устойчивост срещу „бегълци“ (outliers) в
данните, нечувствителност към трансформации на данните (например логаритмуване), и др.
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Много вероятно е в близко бъдеще този индекс да се превърне в стандарт при описание на
данни от научни изследвания.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В този текст аргументираме, че статистическият извод, т.е. изчисляването на
значимост, не е подходящ инструмент за количествено установяване на съществеността на
един резултат. Статистическият извод не трябва да се използува за цели, за които той не е
пригоден. Статистическият извод ни дава идея за това, с каква увереност данни от извадки
могат да се обобщят за цели популации. Това е безспорно важно и полезно, но то не е
психологически извод. Тази истина е осъзната от редакционните колегии на поавторитетните списания (виж например упътванията за авторите, които се дават в списанието
PsychologicalScience), които препоръчват на авторите да не правят психологически изводи
въз основа на резултати от статистически тестове. Вместо това, авторите следва да
представят и интерпретират данни за силата на ефекта, който се наблюдавав изследването.
Настоящият труд не изчерпва в никакъв случай въпроса за описанието на данни с
помощта на сила на ефекта, също и приложенията на индекса, например, при определяне на
мощност на статистически тест или на обем на извадка. Не са разгледани различните видове
индекси за сила на ефекта, които се основават на пресмятане на корелационни коефициенти,
индекси, които съпътстват прилагането на дисперсионен анализ, и др. Целта ни бе да
покажем философията на този вид описателна статистика, както и да представим индекса
„вероятност за превъзходство“, Pr(X1<X2), неговото пресмятане и ползата от него в
психологическата практика.
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BULGARIAN ADAPTATION OF THE WISC-IV (WECHSLER
INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN – FORTH EDITION)
Nikolay Stoynov Nikolov
PhD, Director "Research and Development", OS Bulgaria Ltd.
В статията са представени основните резултати от българската адаптация и стандартизация на
Четвъртото издание на детската версия на известния тест за оценка на интелигентността на Уекслер.
Българската нормативна извадка е съставена от 1413 деца, разпределени приблизително по равно в 11
възрастови групи от 6 години и 0 месеца до 16 години и 11 месеца. Извадката е стратифицирана по пол,
възраст, етнически произход и местоживеене, така че да отразява структурата на българското население.
Допълнително 210 деца и юноши с лека и умерена степен на умствено изоставане, разстройство в
развитието на речта, разстройство в развитието на училищните умения, генерализирано разстройство на
развитието, ХАДВ, детска церебрална парализа и епилепсия са използвани за установяване на
клиничната валидност и полезност на адаптирания тест. В статията е представен цялостният подход,
използван при българската адаптация на WISC-IV, като се започне от преводите на тестовите материали
и пилотните изследвания и се завърши с нормирането на скалите и събраните доказателства за тяхната
надеждност и валидност.
This article presents the main results from the Bulgarian adaptation of the famous Wechsler Intelligence Scale
for Children – Forth Edition. Bulgarian normative sample consists of 1413 children. The sample is stratified by
main demographic variables, such as gender, age, ethnical background, and place of residence. Additional 210
children clinical sample is used for establishing of clinical validity of the test scores. The mean group’s scales
scores and test profiles of children diagnosed with Mental Retardation (mild and moderate), Language
Disorders, Learning Disorders, ADHD, Autism, Epilepsy, and Cerebral Palsy are compared with the
corresponding normative data. The article describes all steps in adaptation process started with translation of
the items and instructions, pilot study, and finished with derivation of norm tables and collected evidences for
Bulgarian version scales scores reliability and validity.

Българската адаптация на WISC-IV е осъществена в периода 2010 - 2014 година на
базата на лицензионно споразумение, подписано между ОС България и Pearson – издателят
на оригиналния тест. Процесът на адаптация започна с превод на айтемите, инструкциите и
правилата за точкуване на отговорите на децата. В този етап, освен авторът на настоящата
статия, участие взеха и клинични психолози и изследователи от различни университети. 1
Първоначално бяха изготвени няколко независими превода на айтемите, които след това
бяха обсъдени в панел, в който участваха всички преводачи. Обсъжданията продължиха до
постигането на консенсус между преводачите относно превода на всеки отделен айтем. След
това българският превод бе преведен обратно на английски език от Таня Бриклер - психолог,
живяла повече от 10 години в САЩ, а обратният превод бе съпоставен с оригиналния тест за
установяване и коригиране на отклонения при превода на български. След приключване на
преводите, провизорната българска версия на теста бе подготвена за последващото пилотно
1

Проф. д.пс.н. Пламен Калчев - СУ ”Св. Климент Охридски”, гл. ас. д-р Надя Колчева – Нов български
университет, гл. ас. д-р Камелия Ханчева - СУ ”Св. Климент Охридски”, Зоя Михайлова, клиничен психолог –
Клиника по детска психиатрия „Св. Никола” към Университетска болница „Александровска” и Светла
Стайкова, клиничен психолог към същата клиника.
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изследване, като в този момент към оригиналните задачи на субтестовете „Прилики”,
„Речник”, „Общо разбиране”, „Информация” и „Гатанки” бяха добавени още 20
допълнителни задачи. Това бе направено, тъй като се очакваше, че част от оригиналните
айтеми могат да покажат незадоволителни психометрични характеристики и да се наложи
тяхната замяна с други задачи.
Целта на пилотното изследване бе да се проверят психометричните свойства на
айтемите и скалите, да се преподредят айтемите по трудност в субтестовете и да се проверят
правилата за стартиране и прекъсване на администрацията на задачите. Пилотното
изследване бе осъществено в периода септември 2011 – февруари 2012 година със
съдействието на Министерството на образованието и науката. В него участваха 14 училищни
психолози, които предварително преминаха двудневно обучение за администриране и
точкуване на тестовите протоколи. В пилотното изследване бяха събрани тестови протоколи
от общо 165 деца – по 15 деца във всяка от 11-те възрастови групи между 6 и 16 години.
Освен че в него бе администрирана една по-дълга версия от крайния тест, допълнително бяха
релаксирани правилата за прекъсване на администрацията на задачите, за да може да се
провери тяхната адекватност. Резултатите от пилотното изследване бяха използвани за
селектиране и подредба на айтеми за окончателната версия на теста и за окончателно
установяване на правилата за администрацията му. В резултат от изследването бяха
направени следните промени в провизорната версия:
• В група задачи „Прилики” двойките „Зима – лято” и „Бензин – пластмаса” бяха
заменени с двойките „Пиано – цигулка” и „Дълбочина – височина”.
• В група задачи „Речник” думите „Имитирам” и „Патология” бяха заменени с
думите „Имунитет” и „Консервативен”.
• В група задачи „Общо разбиране” айтемите „Какво ще направиш, ако по-малко от
теб дете тръгне да се бие с теб?”, „Защо слагаме марки на писмата?” и „Защо не е
позволено на една компания да притежава всички медии (телевизии, радиостанции,
вестници и др.)?” бяха заменени с айтемите „Защо, който кара кола, трябва да
притежава шофьорска книжка?”, „Защо са необходимите пътните знаци?” и „Защо,
когато държиш парите си в банка, получаваш лихви?”
• В група задачи „Гатанки” Задача: „I. Това е нещо, което всеки има… II. … сменя се
всяка година … III. …и никога не намалява.” бе заменена със Задачата: „I. Това е
нещо, което влиза през прозореца,… II. … но не чупи стъклото … III. …и е побързо от ракета.”
Всички промени в айтемите бяха предприети за подобряване на вътрешната
консистентност на скалите и оптимизиране на разпределението на айтемите по трудност в
субтестовете. Резултатите от съпоставката между релаксираните правила за прекъсване на
администрацията на задачите и оригиналните тестови инструкции показа, че последните са
адекватни за българските условия и тяхното смекчаване не води до подобряване на тестовите
резултати на изследваните лица.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Българската нормативна извадка за WISC – IV е съставена от 1100 деца на възраст от 6
години и 0 месеца до 16 и 11 месеца. Тя е получена чрез редукция на една по-голяма
стандартизационна извадка, съставена от 1335 деца в норма и 78 деца с различни клинични
проблеми. Децата с проблеми в нормативната извадка са точно 5,5% от децата в норма. Те са
селектирани от клиничната извадка на случаен принцип и са прибавени към нормативна
извадка, за да се получи по-репрезентативна картина на популацията деца и юноши,
посещаващи училище в България. Същата процедура е приложена и при формирането на
американската нормативна извадка. След прибавянето на клинични случаи, общият брой на
децата и юношите в българската нормативна извадка стана 1413. По план нормативната
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извадка трябваше да бъде стратифицирана по основните демографски променливи – пол,
възраст, етнически произход и местоживеене, така че тя да съответства на структурата на
българското население, съгласно данните от преброяването от 2001 година. При
изпълнението на извадките обаче бяха допуснати доста отклонения от първоначално
зададените квоти, в резултат от което възникна необходимост от повторна стратификация.
Чрез изтриване на случаи от свърхпредставените групи на случаен принцип бе постигнат
търсеният баланс по основните демографски параметри. В таблица 1 е представено
разпределението по възраст и пол на нормативната извадка.
Таблица 1.
Разпределение на лица от нормативната извадка по пол и възраст
Години

Пол
Общо

Общо

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

М

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

550

Ж

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

550

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1100

В съответствие със структурата на българското население, нормативната извадка за
българската версия на WISC-IV бе конструирана така, че 83% в нея да са от български
произход, 9,8% са етнически турци и 7,2% са роми. По географски регион 18% от децата са от
Северозападна България (областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В. Търново и
Русе), 19% са от Североизточна България (областите Силистра, Търговище, Разград, Шумен,
Добрич и Варна), 20% са от Югоизточна България (областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково,
Кърджали, Смолян и Стара Загора), 20% са от Югозападна България (областите Пловдив,
Благоевград, Пазарджик, София-област, Перник и Кюстендил) и 23% са от София-град.
Според образованието на техните родители:
• 22% от децата са от семейства, в които и двамата родители (или единият родител,
ако той/тя отглежда детето сам/сама) са/е с висше образование;
• 14% от децата са от семейства, в които единият родител е с висше, а другият е със
средно образование;
• 33% от децата са от семейства, в които и двамата родители (или единият родител,
ако той/тя отглежда детето сам/сама) са/е със средно образование;
• 17% от децата са от семейства, в които единият родител е със средно образование,
а другият е с по-ниско от средно образование;
• 14% от децата са от семейства, в които и двамата родители (или единият родител,
ако той/тя отглежда детето сам/сама) са/е с по-ниско от средно образование.
Успоредно с нормативната извадка за валидизацията на теста бе конструирана и
клиничната извадка, състояща се от 265 деца от следните клинични групи:
• 59 деца, диагностицирани с лека степен на умствено изоставане.
• 50 деца, диагностицирани с умерена степен на умствено изоставане.
• 96 деца, диагностицирани с различни разстройства в развитието на училищните
умения
• 36 деца, диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър и
• 24 деца, диагностицирани с ADHD.
Разпределението на децата по клинични групи и пол е представено в таблица 2. В
някои от клиничните групи се наблюдава ясна асиметрия по пол, но тя е очаквана, тъй като
подобна се наблюдава и в цялостната популация на лицата, страдащи от съответното
разстройство.
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Таблица 2.
Разпределение на децата и юношите от клиничната извадка по диагнози
Клинична група
Леко умствено изоставане
Умерено умствено изоставане
Разстройства в развитието на езика
Разстройства в развитието на училищните умения
Генерализирани разстройства на развитието
Нарушение на активността и вниманието
Детска церебрална парализа
Епилепсия
Общо:

Момчета
Брой
%
19
73,1
6
40,0
16
64,0
44
62,0
27
75,0
21
87,5
3
60,0
4
50,0
140

Момичета
Брой
%
7
26,9
9
60,0
9
36,0
27
38,0
9
25,0
3
12,5
2
40,0
4
50,0
70

Общо
Брой
%
26
12,4
15
7,1
25
11,9
71
33,8
36
17,1
24
11,4
5
2,4
8
3,8
210
100

ИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВИТЕ НОРМИ
След приключване на стандартизационния етап, събраните данни бяха използвани за
извеждането на тестовите норми. За всички 15 групи задачи разпределението на суровите
балове в 11-те възрастови групи бе трансформирано в униформена стандартна скала със
средна стойност 10 и стандартно отклонение, равно на 3. Това преобразуване стана чрез
използването на кумулативен честотен анализ – дистрибуцията на суровите балове по всеки
субтест и във всяка от 11-те възрастови групи бяха нормализиране на базата на
кумулативните честоти. Тази трансформация е описана от Клайн [1] и е илюстрирана в
таблица 3. В таблицата е показан пример на прилагането на процедурата към суровите
балове по група задачи „Кубчета” и при извадка деца на възраст между 6:0 и 6:11 години.
Таблица 3.
Пример на процедурата, използвана за нормализиране на разпределенията по отделните
групи задачи (примерът показва нормализиране на разпределението на суровите точки по
група задачи „Кубчета”)
Суров резултат по
групата задачи
0
1
2
3
……..
….
34
35
38
40
41

Чес
тота
2
4
16
2
…
….
1
1
2
1
1

Кумул
Z –оценка на базата на
ативна Нормализиране на разпределението на
нормализираното
честот базата на кумулативната честота
разпределение
а (cf)
1
0.007143
-2.45
4
0.028571
-1.90222
14
0.1
-1.28155
23
0.164286
-0.977
…
…
….
….
….
….
135
0.960714
1.759036
136
0.967857
1.850193
137
0.978571
2.0251
139
0.989286
2.300347
140
0.996429
2.69011
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При нормализирането на разпределенията бе изследвана прогресията на стандартните
точки във възрастовата група и между съседните групи с цел заглаждане на разпределенията
и елиминирането на някои минимални неконсистентности в данните. След това резултатите
за 11-те възрастови групи бяха обработени с методи за линейна интерполация като по този
начин бяха съставени 33 нормативни разпределения за четиримесечни възрастови интервали,
стартиращи от 6 години 0 месеца и 0 дни и стигащи до 16 години 11 месеца и 30 дни.
Изследванията на разпределението на сумите на скалираните точки, формиращи основните
скали на теста показва, че всички те са нормално разпределени. Стандартните резултати по
четирите скали - „Вербално разбиране”-VCI, „Нагледно мислене” - PRI, „Работна памет” –
WMI, „Скорост на преработка” – PSI, както по глобалната скала „Общ резултат от теста” FSIQ са получени на базата на сумите от възрастово-коригираните стандартни точки по
групите задачи, превърнати първоначално в z-точки, а след това трансформирани в т.нар. IQ
скала със средна стойност 100 и стандартно отклонение, равно на 15.
НАДЕЖДНОСТ
Вътрешната надеждност като критерий измерва колко кохерентни са айтемите в
дадена група задачи или скала. Нейната стандартна оценка е коефициентът на Кронбах алфа.
При българската адаптация на WISC–IV са изчислени коефициентите на Кронбах алфа за
групите задачи: „Кубчета”, „Прилики”, „Памет за цифри”, „Картинни категории”, „Речник”,
„Поредици от букви и цифри”, „Матрици”, „Общо разбиране”, „Допълване на картина”,
„Информация”, „Аритметични задачи” и „Гатанки”, както и за скалите „Вербално
разбиране”, „Нагледно мислене” и „Работна памет”. Тъй като този коефициент не е
подходящ за оценка на надеждността на субтестовете за фактора „Скорост на преработка”,
при тях надеждността е оценена чрез метода „тест-ретест”. 125 деца от нормативната извадка
(между 10 и 13 деца от 11-те възрастови групи) решиха повторно групите задачи „Кодиране”,
„Търсене на знаци” и „Търсене на обект” в интервал от време, вариращ между 2 седмици и 1
месец. Това даде възможност да се изчисли времевата стабилност на резултатите, а също
така и надеждността на скалите „Скорост на преработка” (PSI), „Общ показател от теста”
(FSIQ) и „Общ индекс на способността” (GAI). Всички резултати от проверката на
надеждността на групите задачи и скалите на българския WISC-IV са представени по
отделно за всяка от 11-те възрастови групи в таблица 4. В последната колона на таблица е
даден средният коефициент на надеждност, който е изчислен като средно аритметично от
Фишер z-трансформираните Кронбах алфа или тест-ретест коефициенти. Данните в таблица
4 показват, че коефициентите на надеждност на групите задачи и скалите от Българската
версия на WISC–IV са съпоставими с тези, докладвани за оригиналния тест [2]. Вътрешната
консистентност на скалите варира от 0,82 за „Скорост на преработка” до 0,96 за „Вербално
разбиране”. По-ниските коефициенти на групите задачи за „Скорост на преработка”, както и
на самата скала могат да се обяснят с използвания метод за оценяване на надеждността коефициентите на стабилност показват тенденция да са по-ниски в сравнение с
коефициентите на Кронбах алфа. Оценките на надеждността на „Общия индекс” (FSIQ) и на
„Общия индекс на способността” (GAI) са над 0,90, което е отличен резултат предвид факта,
че резултатите по скалите на WISC– IV, се използват за вземането на индивидуални
диагностични решения. Аналогична процедура бе използвана за изчисляване на
коефициентите на надеждност на групите задачи и скалите в клиничната извадка.
Резултатите от тези проверки не са представени тук, но са публикувани в ръководството към
българската адаптация на теста [3]. Важно е да се отбележи, че като цяло те са съизмерими с
тези, докладвани за нормативната извадка. Това показва, че измерването с теста е
консистентно и в различните клинични популации.
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Таблица 4.
Коефициенти на надеждност на групите задачи и скалите на Българската версия на WISC –
IV (нормативна извадка)
Групи
задачи/процесни
точки/обща
скала
Кубчета (BD)
Прилики (SI)
Памет за цифри
(DS)
Картинни
категории (PCn)
Кодиране (CD)
Речник (VC)
Поредици букви и
цифри (LN)
Матрици (MR)
Общо разбиране
(CO)
Търсене на знаци
(SS)
Допълване на
картина (PCm)
Намиране на
обект (CA)
Информация (IN)
Аритметични
задачи (AR)
Гатанки (WR)
Вербално
разбиране (VCI)
Нагледно мислене
(PRI)
Работна памет
(WMI)
Скорост на
преработка (PSI)
Общ индекс
(FSIQ)
Общ индекс на
способността
(GAI)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,81
0,79

0,84
0,83

0,84
0,85

0,81
0,85

0,86
0,86

0,90
0,89

0,90
0,93

0,87
0,89

0,86
0,93

0,88
0,92

0,90
0,94

Среден
rxx за
цялата
извадка
0,86
0,89

0,69

0,73

0,78

0,80

0,80

0,85

0,87

0,85

0,86

0,81

0,90

0,82

0,83

0,89

0,89

0,86

0,84

0,89

0,92

0,85

0,94

0,88

0,95

0,89

0,69
0,85

0,70
0,87

0,75
0,88

0,78
0,90

0,83
0,91

0,85
0,93

0,83
0,94

0,86
0,92

0,84
0,95

0,86
0,94

0,85
0,95

0,81
0,92

0,77

0,81

0,80

0,78

0,79

0,85

0,87

0,84

0,88

0,84

0,92

0,84

0,87

0,91

0,89

0,90

0,88

0,91

0,93

0,90

0,93

0,91

0,96

0,91

0,86

0,84

0,86

0,83

0,87

0,88

0,93

0,88

0,93

0,91

0,95

0,89

0,77

0,74

0,78

0,77

0,76

0,75

0,78

0,80

0,79

0,75

0,73

0,77

0,86

0,91

0,93

0,89

0,90

0,93

0,94

0,90

0,94

0,91

0,97

0,92

0,76

0,73

0,80

0,76

0,70

0,73

0,78

0,78

0,89

0,81

0,89

0,79

0,69

0,73

0,78

0,84

0,86

0,88

0,91

0,88

0,92

0,90

0,94

0,87

0,85

0,90

0,91

0,92

0,90

0,95

0,96

0,91

0,96

0,93

0,96

0,93

0,76

0,79

0,85

0,81

0,85

0,88

0,91

0,86

0,91

0,87

0,93

0,86

0,93

0,93

0,94

0,95

0,95

0,96

0,98

0,96

0,98

0,97

0,98

0,96

0,88

0,91

0,90

0,89

0,89

0,92

0,93

0,91

0,93

0,91

0,96

0,91

0,82

0,84

0,87

0,86

0,87

0,90

0,92

0,90

0,92

0,90

0,95

0,89

0,76

0,79

0,81

0,76

0,75

0,83

0,86

0,78

0,90

0,85

0,90

0,82

0,86

0,90

0,90

0,90

0,89

0,92

0,94

0,91

0,93

0,92

0,94

0,91

0,93

0,95

0,95

0,95

0,95

0,97

0,98

0,96

0,98

0,97

0,98

0,96

Възрастова група

Проверките на надеждността на теста включиха и оценка на съгласуваността между
експертите при точкуването на задачите от субтестовете „Прилики”, „Речник”, „Общо
разбиране”, „Информация” и „Гатанки”. За нея бяха използвани 60 случая от стандартизационната извадка, които бяха оценени от двама оценители, работещи независимо и обучили се
самостоятелно да оценяват отговорите само чрез четене на административното ръководство.
Корелациите между оценките на тези оценители, коефициентите ICC [2, 1] варират от 0,96 за
група задачи „Гатанки” до 0,99 за групи задачи „Прилики”, „Речник”, „Общо разбиране” и
„Информация”, което показва, че правилата за точкуване на задачите са ясни и консистентни.
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ВАЛИДНОСТ
Валидността на един тест е определяща за неговата практическа полезност. Самата
валидност е генерично понятие и доказателства за нея могат да се получат по различни
начини. При българската адаптация на WISC- IV са събрани доказателства за валидността на
теста, базиращи се на изследвания на неговата вътрешна структура, връзките му с други
променливи и сравнения между постиженията на деца в норма с такива на деца от различни
клинични групи.
Взаимовръзките между групите задачи и скалите на WISC-IV са проучени с цел
намиране доказателства за неговата конструктна валидност. При конструирането на
оригиналния инструмент са издигнати няколко хипотези относно интеркорелациите между
конкретни групи задачи и скали: Първо, всички групи задачи следва да корелират
положително (слабо или средно високо) помежду си, защото всички те измерват един общ
фактор „интелигентност” (g). Второ, субтестовете, които са част от дадена скала трябва да
корелират по-високо помежду си в сравнение със субтестовете от другите скали. Трето,
групи задачи като „Информация”, „Кубчета”, „Прилики”, „Речник” и „Допълване на
картина”, които имат високи факторни тегла по фактор g ще корелират относително високо
помежду си, но също така корелацията между два субтеста с голяма наситеност на g, но от
една и съща скала, ще бъде по-висока от интеркорелациите им с другите субтестове с голяма
наситеност по g.
Първоначално бяха изчислени интеркорелациите между групите задачи и скалите на
теста за всяка от 11-те възрастови групи, а след това те бяха усреднени чрез z-трансформация
на Fisher за цялата нормативна извадка. Именно тези интеркорелации са представени в
Таблица 5.
Таблица 5.
Интеркорелации между групите задачи на Българската версия на WISC–IV
BD
BD
SI
DS
PCn
CD
VC
LNS
MR
CO
SS
PCm
CA
IN
AR
WR
Средна
SD

SI

DS

,48
,50 ,53
,52 ,59 ,54
,47 ,45 ,48
,45 ,73 ,52
,46 ,54 ,65
,57 ,57 ,57
,40 ,67 ,46
,49 ,49 ,52
,50 ,54 ,51
,35 ,38 ,41
,48 ,65 ,55
,49 ,59 ,60
,49 ,66 ,54
9,96 9,99 10,03
2,95 2,98 2,95

PCn

CD

VC

LNS

MR

CO

SS

PCm

CA

IN

AR

WR

VCI

PRI
,60

WMI

PSI

,63

FSIQ
,60
,74
,7
,69
,61
,73
,70
,75
,69
,66

20,02
5,34

99,95
22,50

,75
,65
,64
,45
,53
,51
,62
,49
,48
,61
,45
,57
,58
,59
9,98
2,96

,63
,40
,45
,55
,49
,59
,41
,75
,63
,48
,45
,50
,51
,38
,46
,70
,48
,61
,43
,69
10,01 10,01
2,99 2,99

,81
,65
,61
,52
,48
,52
,39
,57
,61
,52
9,98
2,94

,68
,53
,53
,46
,58
,46 ,50
,42
,37 ,49
,57
,63 ,49
,62
,57 ,49
,60
,65 ,50
10,01 10,02 10
3,01 2,97 2,93

,77

,47
,57
,58
,55
10
2,97

,41
,44 ,65
,43 ,70 ,63
10 9,99 10
3,01 2,96 2,95

10,02 30,01 29,94
2,93 8,06 7,52

20,01
5,35

Прегледът на данните в таблица 5 показва, че и трите структурни хипотези се
потвърждават от данните. Първо, корелациите между всички групи задачи са положителни и
варират по сила между слаби (до 0,40 и умерени до 0,60). Второ, интеркорелациите между
вербалните субтестове („Прилики” SI, „Речник” VC, „Общо разбиране” CO, „Информация” IN и
„Гатанки” WR), субтестовете на скала „Работна памет” („Памет за цифри” DS, „Поредици от
букви и цифри” LN и „Аритметични задачи” AR), групите задачи на скала „Нагледно мислене”
(„Кубчета” BD, „Картинни категории” PCn, „Матрици” MR и „Допълване на картина” PCm) и на
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„Скорост на преработка” („Кодиране” CD, „Търсене на знаци” SS и „Търсене на обект” CA)
корелират винаги по-високо помежду си, отколкото с групи задачи, принадлежащи към някой от
другите фактори. Трето, групите задачи с високо натоварване по g от скала „Вербално
разбиране” – „Прилики”, „Речник” и „Информация” корелират умерено силно с повечето от
останалите групи задачи, но корелациите им с другите субтестове от скалата са по-високи.
Групи задачи „Кубчета” и „Допълване на картина” корелират помежду си 0,50, но
същевременно корелацията между субтестовете „Допълване на картина” и „Информация” е 0,57,
което противоречи на издигната хипотеза. Като цяло обаче това е единственото изключение и
може да се направи извода, че групите задачи с високо натоварване по g от скала „Нагледно
мислене” корелират по-високо помежду си, отколкото със субтестове от други скали.
Допълнителни доказателства за конструктната валидност на българската версия на WISCIV могат да се придобият от факторно-аналитичните изследвания. В тях ясно се идентифицират
четири когнитивни области, съвпадащи с основните скали на теста – „Вербално разбиране”,
„Нагледно мислене”, „Работна памет” и „Скорост на преработка”. В таблица 6 са представени
резултатите от факторния анализ на основните групи задачи за всички възрастови групи и
поотделно за три възрастови групи (6-9 години; 10-12 години и 13-16 години). Получените
резултати са консистентни с предположения факторен модел [виж 2].
Таблица 6.
Резултати от факторния анализ на основните групи задачи на Българския WISC - IV
Всички възрасти (N=1413)
Групи задачи
Прилики
Речник
Общо разбиране
Кубчета
Картинни категории
Матрици
Памет за цифри
Поредица букви и цифри
Кодиране
Търсене на знаци
Възраст 6:0 – 8:11 (N=396)
Прилики
Речник
Общо разбиране
Кубчета
Картинни категории
Матрици
Памет за цифри
Поредица букви и цифри
Кодиране
Търсене на знаци
Възраст 9:0 – 12:11 (N=559)
Прилики
Речник
Общо разбиране
Кубчета
Картинни категории
Матрици
Памет за цифри
Поредица букви и цифри
Кодиране
Търсене на знаци

Вербално разбиране
,65
,86
,86
-,06
,11
,09
-,03
,10
-,02
,08
,55
,85
,87
-,01
,13
-,03
,02
,00
-,02
,07
,76
,90
,86
-,06
,08
,20
-,07
,13
,00
,06

Фактори
Нагледно
Работна
мислене
памет
,22
-,02
,00
,05
-,09
,00
,59
,00
,65
,04
,53
,21
,10
,65
-,01
,72
,05
,02
,01
,03
Фактори
,13
,10
,08
,00
-,09
-,03
,50
,03
,67
,01
,71
,05
,00
,68
,09
,68
,05
-,01
,04
,06
Фактори
,20
-,06
-,06
,08
-,09
-,02
,64
-,02
,61
,05
,35
,30
,13
,66
-,09
,77
,07
-,01
,00
,06

Скорост на
преработка

,02
-,04
,07
,19
,00
,03
,10
,00
,72
,70
,02
-,06
,07
,13
-,05
,08
,10
-,02
,71
,68
-,02
-,03
,08
,17
,06
,03
,08
,00
,73
,69
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Таблица 6.
Резултати от факторния анализ на основните групи задачи на Българския WISC – IV
(продължение)

Възраст 13:0 – 16:11 (N=458)

Фактори
Нагледно
Работна
Скорост на
Групи задачи
Вербално разбиране
мислене
памет
преработка
Прилики
,61
,23
,07
,05
Речник
,83
,00
,10
-,03
Общо разбиране
,83
-,04
-,02
,05
Кубчета
-,03
,30
,34
,25
Картинни категории
,19
,38
,39
-,06
Матрици
,08
,29
,53
,03
Памет за цифри
,00
,03
,76
,07
Поредица букви и цифри
,16
-,05
,71
,04
Кодиране
-,05
,02
,08
,74
Търсене на знаци
,11
-,02
-,01
,75
С по-тъмен шрифт в таблицата са отбелязани факторните тегла над 0,30 на групите задачи по факторите, към
които се очаква, че принадлежат. С по-тъмен и наклонен шрифт са дадени вторични факторни тегла над 0,25.

При всички възрасти първата факторна тежест на всеки основен субтест съвпада с
кореспондиращия му фактор и нито едно вторично факторно тегло не надвишава 0,25. При
по-големите деца във възрастовата група 13-16 години обаче, групите задачи „Кубчета”,
„Картинни категории” и „Матрици” показват по-високи факторни тегла по фактор „Работна
памет”, отколкото по фактор „Нагледно мислене”, към който принадлежат. И докато
разликите между първичните и вторичните факторни тегла на групите „Кубчета” и
„Картинни категории” са малки и може да се каже, че вариацията им е разпределена между
двата фактора, факторното тегло на група задачи „Матрици” по „Работна памет” (0,53) е
значително по-високо от теглото ѝ по „Нагледно мислене” (0,29). Това не се наблюдава в помалките възрастови групи. Освен това, подобен резултат е лесно обясним, предвид
множество изследвания с възрастни, в които се откриват корелации от порядъка на 0,90-0,95
между работната памет и флуидната интелигентност. Останалите резултати от факторния
анализ на основните групи задачи съответстват на предварителни очаквания. Допълнителни
експлораторни факторни анализи, включващи всички групи задачи, както и конфирмативни
факторни анализи на предположения структурен модел са представени в ръководството към
българската адаптация на теста.
ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОСНОВАНИ НА ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОМЕНЛИВИ
Анализите на връзките между резултатите от теста с други инструменти дават
доказателства за неговата конвергентна и дивергентна валидност. За тази цел бяха проучени
връзките на скалите на WISC–IV със скалите на българските версии на DDE-2 и Conners 3, за
които бе възможно да се формулират предварителни хипотези. DDE-2 е тест за оценка на
дислексия на развитието и е предназначен за ученици от 2 до 8 клас (8 – 13 години). Той се
състои от 8 групи задачи: „Четене на звуци”, „Четене на думи”, „Четене на не-думи”,
„Омоними”, „Откриване на правописни грешки”, „Писане на думи”, „Писане на не-думи” и
„Диктовка”. За четенето на думи и не-думи освен точност се отчита и скорост на четене,
измервана в срички за секунда. На базата на резултати от предишни изследвания може да се
формулират следните хипотези относно корелациите между скалите на WISC–IV и DDE-2:
• Ще се наблюдават умерено високи позитивни корелации между скалите на WISCIV и скали „Диктовка” и „Откриване на правописни грешки” от DDE-2, които
измерват училищни умения по български език.
• Ще се наблюдават слаби до умерено високи позитивни корелации между скали
„Вербално разбиране” и „Омоними”, тъй като и с двете се оценяват вербални
умения.
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Група от 70 деца в норма (отговарящи на критериите за включване на нормативната
извадка на WISC-IV и без дислексия на развитието) попълниха последователно българските
версии на WISC-IV и DDE-2 в рамките на времеви интервал, вариращ от 1 до 3 месеца.
Резултатите от проучването са представени в таблица 7.
Таблица 7.
Корелации между скалите на българските версии на WISC-IV и DDE-2.
WISC - IV

Четене
на думи
(скорост)

VCI
,165
PRI
,237*
WMI
,241*
PSI
,214
FSIQ
,270*
GAI
,216
** р < ,01, * p < ,05

Четене
на недуми
(скорост)
,046
,110
,131
,171
,139
,083

Четене
на думи
(точнст)
-,018
,151
,046
,079
,077
,063

Четене
на недуми
(точност)
-,046
,119
,020
,165
,069
,030

Омоними

Откриване на
правописни
грешки

Писане
на думи

Писане
на недуми

Диктовка

,246*
,197
-,042
,105
,192
,246*

,515**
,387**
,468**
,233
,535**
,502**

,357**
,353**
,319**
,268*
,427**
,394**

,195
,224
,240*
,306*
,301*
,228

,324**
,403**
,390**
,334**
,467**
,395**

Корелациите в таблица 7 потвърждават предварителните хипотези. Скали „Диктовка”
и „Откриване на правописни грешки” от DDE-2 корелират позитивно и умерено високо със
скалите на WISC–IV, докато скала „Омоними” от DDE-2 корелира значимо единствено със
скала „Вербално разбиране” от WISC–IV.
Рейтинг скалата за оценка на ADHD (Conners 3) е предназначена за диагностика на деца с
нарушение на активността и вниманието и коморбидни нарушения като опозиционно поведение
и поведенческо разстройство. Инструментът има три форми – самооценка, рейтинги на
поведението на детето, направени от родители и учители. Във формата за учители е предвидена
оценка на затрудненията в ученето, която може да се разглежда и като индиректна оценка на
представянето на детето в училище. Същевременно, в изследвания на агресивността и
криминалното поведение при деца и юноши консистентно се установяват значими негативни
корелации между интелигентността от една страна и агресивността и криминалното поведение
от друга. На базата на тези резултати могат да се формулират следните хипотези:
• Ще се наблюдават слаби до умерени негативни корелации между скалите на
WISC– IV и рейтингите на учителите за затруднения в ученето.
• Ще се наблюдават слаби до умерени негативни корелации между скалите на
WISC– IV и рейтингите на децата по скала „Поведенческо разстройство”.
• Ще се наблюдават слаби до умерени негативни корелации между скала „Вербално
разбиране” на WISC–IV и рейтингите на децата по скала „Агресия”.
• Няма да се наблюдават значими корелации между скалите, оценяващи нарушения
на активността и вниманието и скалите на WISC–IV.
Група от 167 деца попълниха WISC–IV и същевременно бяха оценени от своите
учители с българската версия на скалата Конърс – 3 в рамките на времеви интервал, вариращ
между 1 и 3 месеца. Резултатите са представени в таблица 8.
Таблица 8.
Корелации между избрани скали от българската версия на Conners 3 и скалите на WISC-IV
WISC-IV

Дефицит на внимание

Хиперактивност

VCI
PRI
WMI
PSI
FSIQ
GAI

-.118
-.158*
-.096
-.083
-.150
-.155*

-.166*
-.121
-.044
-.083
-.140
-.163*

** р < ,01, * p < ,05

Проблеми в
ученето
-.237**
-.264**
-.227**
-.153*
-.286**
-.283**

Агресивност
-.201**
-.126
-.102
-.098
-.174*
-.186*

Поведенческо
разстройство
-.292**
-.206**
-.203**
-.167*
-.281**
-.283**

ADHD Индекс
-.117
-.080
-.039
-.052
-.099
-.112
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Корелациите в таблица 8 потвърждават предварителните хипотези. Наблюдават се
значими негативни корелации между оценките на учителите по скала „Проблеми в ученето”
от Conners 3 и скалите на WISC–IV, както и между скала „Поведенческо разстройство” от
Conners 3 и скалите на WISC–IV. Консистетно на очакванията се установяват значими
негативни корелации между скала „Агресия” от Conners 3 и скала „Вербално разбиране” от
WISC-IV, докато ADHD индексът от Conners 3 не корелира значимо с нито една от скалите
на WISC–IV.
ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОСНОВАНИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНИЧНИ ГРУПИ
За проверката на прогностичната валидност на теста бяха използвани резултатите на
деца от различни клинични групи, които бяха съпоставени с постиженията на деца с
нормално интелектуално функциониране на същата възраст и пол. Клиничните и
контролните групи са изравнени по брой, възраст и пол на децата в тях. Всички контролни
групи са съставени на случаен принцип от нормативната извадка. В таблици 9 и 10 са
представени сравнения между резултатите на деца, съответно с леко и умерено умствено
изоставане и деца с нормално умствено функциониране.
Таблица 9.
Сравнения между резултатите по WISC – IV на деца с леко умствено изоставане и такива с
нормално интелектуално функциониране
Скала
BD
SI
DS
PCn
CD
VC
LNS
MR

Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група

60
59
60
59
60
59
60

Средна
стойност
10,80
5,92
10,15
4,41
10,30
4,53
10,08

Леко умствено изоставане

59

4,36

2,07

Контролна група

60

9,83

2,51

Леко умствено изоставане

59

4,69

2,59

Контролна група

60

10,35

2,70

Леко умствено изоставане

59

4,44

1,67

Контролна група

60

10,10

2,14

Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане

59
60
59

4,78
10,53
4,34

1,91
2,45
2,06

Група

N

Стандартно
отклонение
2,56
2,37
2,96
2,04
2,49
1,77
1,98

Разлика

t
стойност

p
значимост

4,88

10,78

< ,01

5,74

12,31

< ,01

5,77

14,56

< ,01

5,73

15,45

< ,01

5,14

11,00

< ,01

5,91

14,33

< ,01

5,32

14,27

< ,01

6,19

14,92

< ,01
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Таблица 9.
Сравнения между резултатите по WISC – IV на деца с леко умствено изоставане и такива с
нормално интелектуално функциониране (продължение)
Скала
CO
SS
VCI_IQ
PRI_IQ
WMI_IQ
PSI_IQ
FSIQ_IQ

Група

N

Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане
Контролна група
Леко умствено изоставане

60
59
60
59
60
59
60
59
60
59
60
59
60
59

Средна
стойност
10,20
4,19
10,10
4,68
101,37
74,86
102,80
76,01
101,14
76,37
99,67
77,44
101,70
73,40

Стандартно
отклонение
2,72
1,79
2,43
1,58
13,51
11,68
10,72
13,11
11,13
13,26
12,63
15,11
11,22
13,20

Разлика

t
стойност

p
значимост

6,01

14,22

< ,01

5,42

14,42

< ,01

26,50

11,44

< ,01

26,79

12,21

< ,01

24,77

11,04

< ,01

22,23

8,72

< ,01

28,30

12,61

< ,01

Таблица 10.
Сравнения между резултатите по WISC – IV на деца с умерено умствено изоставане и такива
с нормално интелектуално функциониране
Скала
BD
SI
DS
PCn
CD
VC
LNS
MR
CO
SS

Група
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане

50

Средна
стойност
10,78

Стандартно
отклонение
2,37

50

4,14

2,00

50

9,90

2,76

50

3,66

1,65

50

10,12

2,49

50

3,82

1,45

50

9,90

1,93

50

3,44

1,30

50

9,86

2,87

50

3,62

1,60

50

10,12

2,36

50

3,64

1,69

50

10,02

2,38

50

4,00

1,77

50

10,30

2,28

50

3,62

1,61

50

10,06

2,77

50

3,56

1,45

50

10,04

2,25

50

4,10

1,62

N

Разлика
6,64
6,24
6,30
6,46
6,24
6,48
6,02
6,68
6,50
5,94

t
стойност
15,15

p
значимост
< ,01

13,73

< ,01

15,46

< ,01

19,65

< ,01

13,42

< ,01

15,79

< ,01

14,35

< ,01

16,91

< ,01

14,70

< ,01

15,15

< ,01
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Таблица 10.
Сравнения между резултатите по WISC – IV на деца с умерено умствено изоставане и такива
с нормално интелектуално функциониране (продължение)
Скала
VCI_IQ

PRI_IQ

WMI_IQ

PSI_IQ

FSIQ_IQ

Група

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

50

100,22

12,38

50

65,66

7,39

50

101,94

9,65

50

63,62

7,81

50

100,42

11,36

50

66,17

7,47

50

99,58

12,92

50

66,09

7,74

50

100,81

10,33

50

62,51

7,08

N

Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане
Контролна група
Умерено умствено
изоставане

Разлика
34,56

38,32

34,25

33,49

38,30

t
стойност

p
значимост

16,95

< ,01

21,82

< ,01

17,82

< ,01

15,72

< ,01

21,63

< ,01

Както се очакваше, груповите средни на децата с леко и умерено умствено изоставане
по субтестовете и скалите на WISC-IV са между 2 и 3 стандартни отклонения под средната
на групата на нормално функциониращите деца, което показва, че резултатите от WISC-IV
доста точно „предсказват“ тяхната диагноза.
В таблици 11 и 12 са представени постиженията на деца, диагностицирани съответно с
разстройство от аутистичния спектър и ХАДВ (нарушение на активността и вниманието).
Таблица 11.
Сравнения между резултатите на деца с аутизъм и деца в норма
Скала
BD
SI
DS
PCn
CD
VC
LNS
MR
CO

Група
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм
Контролна група
Аутизъм

N
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Средна
стойност
11,44
5,58
10,11
5,11
10,44
4,81
9,94
5,42
9,08
3,78
10,56
5,00
10,25
4,14
10,42
5,17
9,86
3,81

Стандартно
отклонение
2,17
3,17
3,12
3,21
2,73
3,23
2,07
2,86
2,85
2,79
2,40
2,94
2,37
3,42
2,58
3,32
2,66
2,68

Разлика
5,86
5,00
5,64
4,53
5,31
5,56
6,11
5,25
6,06

t стойност
9,14

p значимост
< ,01

6,70

< ,01

8,00

< ,01

7,69

< ,01

7,98

< ,01

8,79

< ,01

8,82

< ,01

7,50

< ,01

9,61

< ,01
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Таблица 11.
Сравнения между резултатите на деца с аутизъм и деца в норма (продължение)
Скала
SS
VCI_IQ
PRI_IQ
WMI_IQ
PSI_IQ
FSIQ_IQ

Група

N

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Разлика
5,64

Контролна група

36

9,78

2,21

Аутизъм

36

4,14

3,04

Контролна група

36

101,05

13,03

Аутизъм

36

70,36

15,13

Контролна група

36

103,57

9,75

Аутизъм

36

72,66

15,02

Контролна група

36

101,95

11,87

Аутизъм

36

69,37

17,26

Контролна група

36

96,68

11,95

Аутизъм

36

66,11

14,79

Контролна група

36

101,33

10,44

Аутизъм

36

65,20

15,60

30,69
30,91
32,58
30,57
36,13

t стойност

p значимост

9,00

< ,01

9,22

< ,01

10,35

< ,01

9,33

< ,01

9,65

< ,01

11,55

< ,01

На базата на резултати от други изследвания с деца с аутизъм се очакваше
българските деца, диагностицирани с аутизъм, да покажат статистически значимо по-слаби
тестови резултати по всички скали на теста, но най-големите разлики да се наблюдават по
факторите „Скорост на преработка“, „Вербално разбиране“ и „Общ резултат от теста“.
Корелациите в таблица 11 потвърждават тези хипотези .
Таблица 12.
Сравнения между резултатите на деца с ХАДВ и деца в норма
Скала
BD
SI
DS
PCn
CD
VC
LNS
MR
CO

Група

N

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Разлика
2,75

Контролна група

24

10,54

1,74

ХАДВ

24

7,79

2,62

Контролна група

24

9,46

3,04

ХАДВ

24

8,38

3,32

Контролна група

24

10,25

3,04

ХАДВ

24

6,96

2,94

Контролна група

24

9,71

2,69

ХАДВ

24

7,21

3,54

Контролна група

24

9,00

3,31

ХАДВ

24

4,75

3,11

Контролна група

24

10,21

2,11

ХАДВ

24

7,46

2,52

Контролна група

24

9,67

2,18

ХАДВ

24

6,58

3,15

Контролна група

24

9,63

2,28

ХАДВ

24

7,38

2,55

Контролна група

24

9,88

2,13

ХАДВ

24

7,79

2,45

1,08
3,29
2,50
4,25
2,75
3,08
2,25
2,08

t стойност
4,28

p значимост
< ,01

1,18

n,s,

3,81

< ,01

2,75

= ,01

4,58

< ,01

4,10

< ,01

3,95

< ,01

3,22

< ,01

3,14

< ,01
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Таблица 12.
Сравнения между резултатите на деца с ХАДВ и деца в норма (продължение)
Скала
SS
VCI_IQ
PRI_IQ
WMI_IQ
PSI_IQ
FSIQ_IQ

Група

N

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Разлика
2,71

Контролна група

24

9,29

2,14

ХАДВ

24

6,58

3,59

Контролна група

24

99,23

11,41

ХАДВ

24

88,30

13,69

Контролна група

24

99,75

10,03

ХАДВ

24

84,93

14,72

Контролна група

24

99,80

13,13

ХАДВ

24

82,12

15,56

Контролна група

24

95,09

13,06

ХАДВ

24

75,65

13,09

Контролна група

24

98,52

10,80

ХАДВ

24

80,93

14,82

10,93
14,82
17,68
19,44
17,59

t стойност

p значимост

3,18

< ,01

3,00

< ,01

4,08

< ,01

4,25

< ,01

5,15

< ,01

4,70

< ,01

На базата на други изследвания на деца с ХАДВ се очакваше, че техните резултати ще
бъдат в долната граница на средната норма, като същевременно те ще изпитват по-сериозни
проблеми със задачи, изискващи работна памет и скорост на преработка. Именно такъв
патърн се открива в данните, представени в таблица 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проверките на психометричните характеристики на българската версия
на WISC-IV показват, че тя притежава висока надеждност и валидност, съпоставими с тези
на оригиналния тест. Корелациите между скалите и данните от факторните анализи
свидетелстват за това, че структурата на теста се репликира в български условия, а
изследванията с клинични групи и корелациите с други инструменти демонстрират добрите
прогностични възможности и конструктната валидност на скалите на теста при изследване
на български деца и юноши.
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ДИАГНОСТИКА НА НАРУШЕНИЯТА
ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР С CARS-2
Севджихан Ахмедова Еюбова, клиничен психолог
„Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен“АД
DIAGNOSING AUTISM SPECTRUM DISORDERS WITH CARS-2
Sevdzhihan Ahmedova Eyubova, clinical psychologist
Multiprofile hospital for active treatment-Shumen
Резюме: Разстройствата от аутистичния спектър се характеризират с качествени нарушения в
социалните взаимодействия, дефицити във вербалната и невербалната комуникация и повтарящи се или
необичайни поведения, както и крайно ограничени интереси. Концепцията за аутизма като спектърно
нарушение предполага, че състоянието обхваща континуум от дефицити, които определят специфичните
нужди от обучение и индивидуална терапевтична програма за всяко дете с аутизъм. Една от найразпространените и широко използвани скали за диагностика и оценка на детския аутизъм в света е
CARS-2. Българската адаптация на СARS-2 е осъществена на базата на последната ревизия на
оригиналния инструмент, публикуван през 2010 год. Скалата е предназначена за деца на и над 2 годишна
възраст и има две форми – стандартна, която се прилага при деца до 6 и лица с комуникативни
нарушения и форма за високо функциониращи за изследване на вербални лица на 6 и повече години.
Формите се попълват от специалист на базата на клинични наблюдения, взаимодействия с детето,
резултати от други тестове и изчерпателна анамнеза. Докладът представя процеса на българската
адаптация на методиката и резултатите от изследвания с деца от различни клинични групи.
Ключови думи: нарушения от аутистичния спектър, CARS-2
Abstract: Autism spectrum disorders are characterized by impaired social interactions, deficits in verbal and
nonverbal communication and repetitive behaviors or unusual or severely limited interests. The
conceptualization of autism as a spectrum disorder suggests that the disorder exists on a continuum of
impairment, which determines the specific educational needs and individualized therapeutic program for each
child on the spectrum. One of the widely known and used scale for diagnosis and evaluation of childhood autism
is CARS-2. The Bulgarian adaptation of CARS-2 is based on the latest revision of the original instrument,
published in 2010. The scale is designed for children from the age of two and older and has two forms – standard
for use with individuals younger than 6 years of age and those with communication difficulties and highfunctioning version for assessing verbally fluent individuals, 6 years of age and older. The forms must be
completed by a specialist based on clinical observations, interactions with the child, results from other tests and
comprehensive history. The report presents the process of Bulgarian adaptation of CARS-2.
Key words: Autism Spectrum Disorders, CARS-2

Разстройствата от аутистичния спектър се характеризират с качествени нарушения в
социалните взаимодействия, дефицити във вербалната и невербалната комуникация и
повтарящи се или необичайни поведения, както и крайно ограничени интереси. Концепцията
за аутизма като спектърно нарушение предполага, че състоянието обхваща континуум от
дефицити, които определят специфичните нужди от обучение и индивидуална терапевтична
програма за всяко дете с аутизъм. Диагностиката и оценяване на тези специфични нужди ни
предлага разбиране за това защо детето или юношата, когото изследваме се различава от
своите връстници, а също и насоки за подкрепа, чрез образователни, социални или различни
здравни услуги и връзка с общности с подобен опит – доброволчески организации или
сдружения на родители с деца от аутистичния спектър.
Настоящият доклад представя единствената към момента методика в България, чрез
която може да бъде направена качествена диагностика и оценка на тежестта на нарушенията
от аутистичния спектър. Това е второто издание на т.нар. рейтинг скала за оценка на детския
аутизъм или CARS-2, която е стандартизирана и публикувана от OS Bulgaria през 2013 г.
Рейтинговата скала за оценка на детския аутизъм (CARS-2) включва три форми за
оценяване, както и ръководство. Трите форми представляват два формуляра за оценка –
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стандартната версия на скалата CARS2-ST, известна преди като CARS и версията за оценка
на високофункциониращи деца CARS2-HF, както и въпросника за родители и настойници,
наречен CARS2-QPC. CARS започва да се използва още през 1971г. и създаването и отнема
повече от 15 години. Съвременната версия на CARS или настоящото второ издание на
скалата е съгласувано с най-големите диагностични системи, използвани в историята на
аутизма и в значителна степен облекчава процеса на идентифициране и диагностициране на
лицата с нарушения от аутистичния спектър. Автори на Рейтинговата скала за оценка на
детския аутизъм CARS са Ерик Шоплер, Мери ван Бургондиен, Стивън Лав и др. водещи
специалисти в областта на аутизма и част от създателите на т.нар.TEACСH структуриран
обучителен подход. Оригиналната рейтинг скала е разработена в рамките на „Проект за
изследване на детето” (the Child Research Project), осъществен от Университета в Северна
Каролина в Chapel Hill, където от 1966 функционира и т.нар. първи TEACCH отдел за деца и
възрастни с аутизъм и комуникативни проблеми.
CARS2-ST и CARS2-HF не са замислени като скрининг-инструменти за общата
популация. Тяхното най-важно предназначение е да предоставят кратка, количествена,
специфична, надеждна и най-вече изчерпателна информация, подпомагаща генерирането на
диагностични хипотези и клинично насочване на лица от всички възрасти и ниво на
функциониране.
Оценяването с CARS2-ST и CARS2-HF става на базата на честотата, интензивността,
специфичността и продължителността на конкретни поведения. Това позволява голяма
гъвкавост при събирането на подробна информация за всеки отделен случай и едновременно
с това е възможност за получаване на количествени резултати, базирани на ясни и
последователни принципи. Специалистите могат да използват резултатите от CARS2 в
подкрепа на обратната връзка, която дават на родителите при описание на профила на
функциониране на лицето и планирането на интервенциите.
След публикуването си CARS се превръща в един от най-широко използваните и
емпирично валидизирани инструменти в съвременната диагностика на аутизма. CARS2-ST е
особено ефективен при разграничаване на децата с аутизъм от децата с тежки когнитивни
дефицити. Също така той разграничава децата с лека до умерена степен на аутизъм от тези с
умерена към тежка степен. Откакто е публикувана оригиналната версия на CARS,
аутистичния спектър е разширен и включва още повече лица, които имат близък до средния
или по-висок коефициент на интелигентност (IQ), по-добри вербални умения и едва
доловими социални и поведенчески дефицити.
CARS2-HF оценъчната скала е разработена като алтернатива на оригиналната CARS,
в помощ при идентифицирането на високо функциониращи лица с аутизъм и / или синдром
на Аспергер. Следователно CARS2-HFе удобен инструмент за оценяване при работа с лица
на 6 и повече години и с IQ по-висок от 80.
Всеки от двата формуляра за оценка, както CARS2-ST, така и CARS2-HF, съдържа 15
области на оценяване и предлага уникална рейтингова система, създадена да асистира
процеса на идентифицирането на лица с нарушения от аутистичния спектър и
разграничаването им от лица с други диагнози.
CARS2-QPC предоставя релевантна информация по всички 15 области на
оценяването с CARS2-ST и CARS2-HF. Въпреки това формата е организирана по друг
начин, за да се улесни събирането на информация от страна на родителите / възрастните,
полагащи грижи или тези, които съжителстват с изследваното лице. Препоръчва се
отговорите по CARS2-QPC да се използват в проследяващо интервю, което ще даде
възможност за събиране на факти както да ранното развитие на лицето, така и за настоящото
функциониране. Областите, оценени от въпросника включват социалните, емоционалните и
комуникативните умения на лицето, повтарящи се поведения, играта, обичайните занимания,
както и наличието на необичайни сензорни интереси.

364

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Основните предимства при използването на CARS2-ST и CARS2-HF могат да бъдат
обобщени като:
1.Двете форми включват айтеми, които покриват широк кръг от диагностични
критерии и отразяват общата дефиниция на аутистичния синдром, изведена в резултат на
продължителни емпирични проучвания.
2.Разработването на инструмента, усъвършенстването на неговите приложения и
потвърждаването на практическата му полезност се основават на десетилетия практика с
хиляди изследвани лица.
3.Айтемите са представени по начин, който позволява да бъдат оценявани лица от
всички възрастови групи и нива на функциониране.
4.CARS CARS2-ST и CARS2-HF предлагат стегнати обективни и количествени
оценки, получени от директно наблюдение на поведението и едновременно осигуряват
подробно покритие и клинично документиране на голямото разнообразие на аутистични
признаци и симптоми. Оценяването на айтемите може да бъде използвано като допълнение
при планирането на интервенциите.
5. CARS2 - инструментите са особено полезни като изходна точка за предоставянето
на диагностична обратна връзка на родителите. Формите описват широчината и
интензивността на симптомите, асоциирани с аутистичния спектър (ASD). Това дава
възможност на родителите да са сигурни, че специфичните поведения на тяхното дете са
адекватно разгледани в хода на подробно диагностично проучване.
CARS2-инструментите са предвидени за употреба при различни условия, включително
училища, клиники и програми за интервенция. Професионалисти като лекари, специални
педагози, училищни психолози, логопеди и УНГ-специалисти, които са тренирани да работят
с лица с нарушения от аутистичния спектър, могат да придобият чрез относително кратко
обучение умението да извършват валидни оценки с помощта на CARS-2. Все пак тези
приложения трябва да се отнесат към индивидуалните компетенции на всеки специалист.
Българската адаптация на CARS2 e осъществена на базата на лицензионно
споразумение между Western Psychological Services и OS Bulgaria. Извадката се състои от 271
лица с различни клинични проблеми и IQ под 80 стандартни точки и 49 лица с проблеми в
развитието, но без интелектуални и речеви затруднения. Както и в американската извадка
лицата от мъжки пол доминират – 229 момчета срещу 90 момичета. Половата асиметрия е
очаквана за разстройствата от аутистичния спектър. Лицата от българската клинична извадка
за CARS са на възраст от 3 години и 3 месеца до 31 години и 9 месеца. В таблица 1 е
представено разпределението на лицата от българската извадка по диагнози:
Таблица 1. Разпределение на лицата от българската извадка по диагнози.

Диагноза
Аутизъм
Атипичен аутизъм
Синдром на Аспергер
Генерализирано разстройство на развитието,
неуточнено
Други разстройства, извън аутистичния спектър

Брой
115
5
6
5
189

Събирането на клиничните данни се осъществи в периода септември 2012 – март 2013
година. Всички полеви изследователи са психолози с клиничен опит в работата с деца и
възрастни от аутистичния спектър.
Едно от съществените изисквания към всички инструменти, прилагани за
диференциална диагностика е тяхната надеждност. Тъй като вътрешната консистентност е
директно свързана със стандартната грешка на измерването, ниската вътрешна надеждност
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може значително да намали практическата полза от използването на дадена методика за
клинични и диагностични цели. Общият суров бал от оригиналните скали (CARS2-ST и
CARS2-HF) притежава висока консистентност, надвишаваща 0,90. Вътрешната
консистентност на българската версия на стандартната форма на CARS2 е много висока.
Коефициентът на Кронбах алфа е 0,97, което означава, че стандартната грешка на
измерването е само 1,7Т точки или 68% доверителен интервал на общия суров бал е ± 1,7
стандартни точки. Аналогични са и данните за формата на CARS2 за високо
функциониращи. Оригиналната форма CARS2-HF притежава чудесна вътрешна
консистентност, но тя е леко по-слаба от тази на стандартната форма. Именно такива са и
резултатите за българската версия на CARS2-HF. Коефициентът на Кронбах алфа е 0,94,
което означава, че стандартната грешка на измерването е 2,4 Т точки. 68% доверителен
интервал на общия суров бал на CARS2-HF е ± 2,4 стандартни точки. Използването на CARS
за диференциална диагностика предполага, че скалата може надеждно да разграничава лица с
разстройства от аутистичния спектър от тези с други психични проблеми. Това предполага,
че между отделните клинични групи ще се наблюдават статистически значими различия по
общия резултат от скалата.
В таблица 2 са представени груповите средни по суровия бал от CARS2-ST на лица
диагностицирани с аутизъм, други генерализирани разстройства на развитието, синдром на
Аспергер, атипичен аутизъм и други разстройства извън аутистичния спектър (ХАДВ,
разстройства на уменията за учене, умствено изоставане и др.).
Таблица 2.Групови средни стойности по общия суров бал
от CARS2-ST на лица с различни диагнози.
Диагноза

Аутизъм
Други генерализирани разстройства
на развитието
Синдром на Аспергер
Атипичен аутизъм
Други разстройства извън аутистичния
спектър

Средна стойност

Стандартно
отклонение

41,54
33,20

9,17
11,97

34,75
43,20
25,39

2,47
7,79
8,07

95% Доверителен интервал на
средната
Долна граница
Горна
граница
39,69
43,39
18,34
48,07
12,51
33,53
24,13

56,99
52,87
26,64

Представените данни показват, че лицата с аутизъм и атипичен аутизъм се различават
значително по общия суров бал от CARS2-ST както от лицата с генерализирано разстройство
на развитието и синдром на Аспергер, така и от лицата с други диагнози, извън аутистичния
спектър. Всички наблюдавани различия са статистически значими на ниво на значимост
p<0,001. Ефектът на разликите е също голям. Лицата с аутизъм имат 6 стандартни точки повисок резултат по скалата в сравнение с тези с други разстройства от аутистичния спектър и
14 стандартни точки по-висок резултат в сравнение с лицата с разстройства извън
аутистичния спектър. Тези данни доказват, че резултатите по общия суров бал от CARS2-ST
ще покажат ясни и отчетливи различия между клиничните групи в почти всички клинични
ситуации. При гранична стойност от 29,5 сурови точки сензитивността на скалата е 0,88, а
специфичността й е 0,76. Фалшиви позитивни са 24%, а фалшиви негативните са едва 12%. В
сравнение с оригиналния тест само специфичността е по-ниска. Областта под ROC e 0,90.
В таблица 3 са представени аналогични данни за версията CARS2-HF за високо
функциониращи аутисти, лица със синдрома на Аспергер и лица с други клинични проблеми,
извън аутистичния спектър.
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Таблица 3. Групови средни стойности по общия суров бал от CARS2-HF за високо
функциониращи аутисти, лица със синдром на Аспергер и с други разстройства от
аутистичния спектър.
Средна
стойност

Високо функциониращи
аутисти
Синдром на Аспергер
Други разстройства извън
аутистичния спектър

Стандартно
отклонение

32,81

8,19

31,63
21,66

4,09
4,48

95% Доверителен интервал на
средната
Долна граница
Горна граница
28,45
37,18
25,12
19,92

38,13
23,40

Резултатите в таблица 3 посочват, че общият суров бал от CARS2-HF не може да
диференцира високо функциониращи аутисти от лица със синдрома на Аспергер, но
надеждно разграничава тези с разстройства от аутистичния спектър от страдащи от други
психични проблеми (ХАДВ, разстройство на ученето и т.н.). Различията са статистически
значими на ниво на значимост p<0,001. Ефектът на разликите 11 Т точки, което означава, че
ще може да се наблюдава почти при всякакви клинични условия. При гранична стойност от
27,5 сурови точки сензитивността на скалата е 0,87, а специфичността й е 0,74. Фалшиви
позитивни са 26%, а фалшиви негативните са 13%. Областта под ROC e 0,89.
Представените данни от българската адаптация на CARS2-ST и CARS2-HF показват, че двете
скали запазват добрите си диагностични и психометрични свойства в българската култура и
могат ефективно да се използват в клиничната диагностика на лица със съмнение за
разстройство от аутистичния спектър.
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Тази статия представя софтуерния език R, както и предимствата от използването му за експлораторни и
конфирматорни факторни анализи на психологически данни. С тази цел първо се представя R и се
разглеждат добрите практики в двата вида анализи. Чрез функционалностите на R пакетите stats, psych и
lavaan се извеждат примерни факторни решения на база данни от българската стандартизация на WISCIV. В заключение се прави оценка на пасването на моделите, получени от конфирматорните факторни
анализи за WISC-IV.
This article presents the advantages of using the software language R for exploratory and confirmatory factor
analyses on psychological data. R is presented first, followed by a discussion on the best practices in exploratory
and confirmatory factor analysis. Exemplary factor solutions are calculated using the functionalities of three R
packages (stats, psych, and lavaan), as well the data from the Bulgarian standardization of WISC-IV. In
conclusion, a model fitting technique is presented for the confirmatory factor analyses in WISC-IV.

ВЪВЕДЕНИЕ
WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) е четвъртата ревизия
на най-широкоизползвания в света инструмент за оценка на познавателните и
интелектуалните способности на деца от 6 до 16 години. Той се базира на най-влиятелната от
съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и
Керъл [5]. WISC-IV използва десет основни и пет допълнителни групи задачи (или
субтестове). Субтестовете се подразделят в четири скали: Вербално разбиране (Verbal
Comprehension Index, VCI), Нагледно (образно) мислене (Perceptual Reasoning Index, PRI),
Работна памет (Working Memory Index, WMI) и Скорост на преработка (Processing Speed
Index, PSI). Субтестовете „Прилики”, „Речник” и „Общо разбиране” формират VCI. Трите
субтеста за PRI са „Кубчета”, „Картинни категории” и „Матрици”. Субтестовете „Памет за
цифри” и „Поредици букви и цифри” образуват WMI, а „Кодиране” и „Търсене на знаци”
образуват PSI. Всичките десет субтеста допринасят в еднаква степен за Общия резултат от
теста (Full Scale IQ), който е стандартизираната метрика (M= 100; SD=15) за общата
интелигентност и която оценените деца получават като резултат. Петте допълнителни
субтеста - „Информация” и „Гатанки” за VCI, „Допълване на картина” за PRI, „Аритметични
задачи” за WMI и „Намиране на обект” за PSI - се използват, в случай че някой от основните
не може да бъде администриран или е невалиден. Важно е да се отбележи, че WISC е
инструмент с многогодишна история и затова в различните ревизии на теста има съществена
разлика в броя на скалите и субтестовете [49]. Например, в ревизирания WISC от 1974
(WISC-R) се включват само скали Вербално (Verbal) и Невербално (Performance) IQ, докато в
WISC-IV скалите са вече четири.
Целта на настоящата статия е да представи основните приложения на езика за
програмиране R за експлораторен факторен анализ (Exploratory Factor Analysis, EFA) и
конфирмационен факторен анализ (Confirmatory Factor Analysis, CFA). За целта ще се
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използват данни от Българската стандартизационна извадка на WISC-IV. По отношение на
EFA първо ще се обсъди разликата между EFA и конкуриращия го в практиката метод на
главните компоненти (Principle Components Analysis или PCA). След това ще се направи
обзор на добрите практики за извличане на факторно решение, определяне на броя фактори,
ротация и големина на извадката. По отношение на CFA ще се обясни защо EFA и CFA
трябва да се използват в комбинация, а след това ще се дадат насоки за пасването на
различните тествани модели в CFA. След секциите за EFA и CFA се интерпретират
резултатите от използваните процедури в R. Още сега е нужно да се направи уточнението, че
поради ограничения обем на статията анализите и интерпретациите ще бъдат направени само
за цялата извадка (всички възрасти, N=1,100 деца), а не по групи възрасти. Също така няма
да бъдат анализирани и петте допълнителни субтеста от WISC-IV. За детайлна информация
за извършените стандартизационни процедури се обърнете към Българското ръководство на
WISC-IV.
СОФТУЕРЪТ R
Защо след като в България софтуерът SPSS е широкоизвестен и използван, е нужно да
се подготвим за прехвърляне към езика за програмиране R? Съществуват няколко основни
причини за това. Първо, R e много мощен и гъвкав език за програмиране – той позволява
използването на анализи, които SPSS няма или може да използва, но само ако се приспособят
към него чрез трета програма. R позволява всички анализи да се случат „на едно място“ и
следователно слага край на безкрайното прехвърляне на файлове от Excel към SPSS, от
LISREL към SPSS, минаването през .csv файлове за трансфер на данни, ученето на
различните синтаксиси на SAS/SPSS/LISREL/EQS, запазването на оперативните файлове,
които програмите за статистическа обработка на данни възпроизвеждат паралелно с output
файловете и т.н. Удобството да се направи в една програма EFA и CFA без да се експортират
данни спестява време на изследователите, а и намалява вероятността от допускането на
грешка при прехвърлянето на данните и използването на едни и същи процедури,
стандартизирани на различни софтуери. Освен това, веднъж заредени в R, данните са на
разположение до края на сесията и не е нужно всеки път да се отварят нови прозорци с
данни. Второто предимство на R e отвореният му код. Всеки може да пише библиотеки (или
както R ги нарича packages (пакети)), както и да ги добавя на поддържащите R сървъри.
Всеки пакет съдържа различни функции за обработка на данни, а всяка функция има
аргументи, които се дефинират от потребителя. Предвид тенденцията дизайните на
изследванията (особено в експерименталната и когнитивната психология) да стават все помногофакторни, специфични и изискващи Бейсианска статистика, тяхното изчисляване
отдавна не е по силите на SPSS. В такива случаи идват на помощ хилядите пакети в R – от
пакети за астрофизика до такива за структурно моделиране в психологията. Трето, R e
напълно безплатен език за програмиране. Той работи на Windows, Mac и Linux, а файловете
на R могат да се прехвърлят свободно между различните операционни системи. R може да
бъде свален от сайта на CRAN (Comprehensive R Archive Network - cran.r-project.org/) и да се
ползва в бач режим (потребителят пише синтаксиса и го праща за изчисление към R през
командния прозорец на DOS), графичен режим (тук както в SPSS се посочва и клика с
мишката) и в интерактивен режим. Първият метод се използва само за много тежки
изчисления, а вторият е ограничен в анализите, които може да прави (както графичния
интерфейс на SPSS). Затова най-често се използва третият метод, при който потребителят
пише синтаксиса на какъвто и да е текстови редактор, който праща синтаксиса на R за
изчисляване. Потребителите могат да ползват синтактисовия редактор на R, но неговите
функции са различни за различните операционни системи.
R e език за програмиране, който оперира само чрез динамични обекти със собствени
имена – всичко в R e обект [8]. Тоест R запазва данните и резултатите от анализите като
обекти. Потребителите на R могат да оперират с обектите чрез функции, които сами по себе
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си са обекти. При инсталацията на R той вече има някои вградени пакети (например base,
stats и graphics), с които да се правят базови изчисления, анализи и графики. За поспецифични анализи обаче потребителите трябва да се информират кои функции от кои
пакети са им необходими. Понеже пакетите към септември 2014 година са вече 5886 1, всеки
потребител трябва редовно да се информира за необходимите му функции/пакети от техните
подробни ръководства на сайта на CRAN. Някои от тези ръководства са синтензирали
огромно количество ценна информация за добрите практики в статистическия анализ. Добре
е и да се следят многобройните интернет сайтове посветени на R (един от най-добрите е
www.r-bloggers.com), или да се четат някои от най-добрите ръководства за програмиране с R
(например R Book на Майкъл Кроули [12] или R in Action на Робърт Кабакоф [27]).
Инсталацията на пакетите е мигновена – използвайки функцията install.packages(), като в
скобите е името на желания пакет в кавички. Потребителите биват насочени към сървърите
на CRAN по целия свят, избират някой от тях и R автоматично и напълно безплатно сваля и
инсталира пакета. R е гъвкав и може да се използва като hub (пресечна точка), в който се
събира и обработва информация от различни източници – съществуват разнообразни пакети
и функционалности за импортиране на данни от други програми (SPSS/STATA/SAS, MS
Excel, MS Word, Adobe PDF, SQL, формати за изображения и т.н.). Най-важното, което е
добре да се запомни е, че преди да се импортират данните трябва да се провери дали имената
на променливите съдържат интервали и те да се премахнат, както и трябва всички липсващи
стойности да се отбележат със знака NA.
ЕКСПЛОРАТОРЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ
РАЗЛИКИ МЕЖДУ PCA И EFA
Статистически софтуери като SPSS и SAS по подразбиране използват PCA за
извличане (extraction) на фактори. За жалост много психолози използват в изследванията си
PCA, но го тълкуват като вид факторен анализ, което той не e. Изследванията за честотата на
тази практика [1] откриват, че близо една четвърт от публикациите в Journal of Applied
Psychology, Journal of Educational Psychology и Journal of Personality and Social Psychology не
докладват какъв метод за екстракция на факторите са използвали – на главните компоненти
или на общите фактори (common factors analysis е друго име за EFA). Накратко, разликата
между PCA и ЕFA e, че докато при PCA се анализира цялата дисперсия на променливите, то
при EFA дисперсията се разделя на три части: обща между променливите, специфична (за
всяка променлива) и остатъчна (дължаща се на случайни грешки в измерването). От тези
трите EFA анализира само общата дисперсия (наричана още комуналност (communality)) на
всяка променлива. Математически, комуналността на една приоменлива представлява сбора
от квадратите на нейните факторните тегла по фактори. С други думи комуналността е
частта от дисперсията на всяка променлива, обяснена от взаимното влияние на факторите
(интерпретира се аналогично на коефициента на детерминация в многофакторната регресия).
За разлика от EFA, PCA разлага цялата дисперсия на основни компоненти (формално:
собствени вектори (eigenvectors)), които представляват линейни функции от оригиналните
стойности на променливите). Алгоритъмът на PCA максимизира часта от цялата дисперсия,
която обяснява всеки компонент (наречена собствена стойност (eigenvalue)), като започва от
компонента, който обяснява най-голяма част от цялата дисперсия. Тоест PCA се опитва да
обясни във възможно най-малко компоненти цялата дисперсия от корелационната матрица
на променливите. Ето защо PCA e широко използван метод за ad hoc обобщаване на голям
брой наблюдения, т.е. тълкуването на резултатите изцяло зависи от статистическия анализ.
Много рядко обаче в психологията се анализират наблюдения без да има хипотетични връзки
между конструктите, които тези наблюдения измерват. В такъв случай най-правилно е да се
1

Статистика, която сайтът на CRAN (cran.r-project.org) дава – посетен на 27/9/2014.
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използва EFA, защото той има за цел да обхване само предполагаемите конструкти, без
„шума“ на специфичната и остатъчната дисперсия във всяка променлива.
Привържениците на PCA намират два основни недостатъка на ЕFA: наличието на
факторна индетерминантност (factor indeterminacy) и случаи на Хейууд (Heywood cases).
Факторната индетерминантност се дължи на липсата на уникално решение за изчисляване на
собствените вектори от корелационната/ковариационната матрица на променливите. Тоест,
тъй като EFA използва уравненията за всички фактори, за да изчисли както факторните тегла
на променливите, така и теглата на специфичната/остатъчната дисперсия за всяка
променлива, се получава система от уравнения с повече неизвестни отколкото брой
уравнения. Случаите на Хейууд от своя страна се появяват, когато остатъчната дисперсия е
по-малка от нула, въпреки че дисперсията винаги трябва да е неотрицателна. Тъй като
остатъчната дисперсия е <0, факторното тегло, което и съответства в патерн матрицата е >1.
Понякога такива тегла се получават и заради използването на скосена (oblique) ротация.
Някои изследователи привърженици на EFA [18, 31] обаче смятат, че факторната
индетерминантсност не е проблем, ако EFA се съчетае с CFA с цел триангулация на
факторните тегла. Разликите между EFA и PCA може да са значителни при малко
променливи за всеки от факторите, както и ниски факторни тегла на променливите [2, 47].
При тегла от рода на 0.8 и три до седем променливи за всеки фактор PCA и EFA дават
сходни резултати. При тегла от рода на 0.4, са нужни поне 20 променливи на фактор, за да са
сходни резултатите от двата метода. Освен това при ниски уникални дисперсии в
променливите PCA изкуствено завишава факторните тегла в патерн патрицата за
популацията [47].
МЕТОДИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ФАКТОРИТЕ В EFA
След като се разгледаха разликите между PCA и EFА, трябва да се обсъдят накратко и
разликите между различните методи за извличане на факторите в EFA. Тези методи се
различават по начина, по който третират грешката във факторния модел [33]. Например при
метода на максималната вероятност (maximum likelihood, ML) се предполага, че моделът
отговаря точно на този в популацията – т.е. грешката в модела е случайна и нормално
разпределена. Заради тази предпоставка ML не може да извлича добре второстепенни (т.е. не
тези с най-големи собствени стойности) фактори в сравнение с метода на най-малките
квадрати (ordinary least squares, OLS) [34, 35]. Освен че OLS е признат за по-добър от ML при
извличането на второстепенни фактори [3], ML има също собствени достойнства като
например изчисляването на хи-квадрат за значимост на модела и неговите компоненти [16].
Тези достойнства обаче се „заплащат“ на високата цена от повишен риск от поява на случаи
на Хейууд заради многото итерации, които ML алгоритъмът прави при извличането на
факторите. Трети метод за извличане на фактори е обобщеният метод на най-малките
квадрати (generalized least squares, GLS). Този метод надгражда OLS, защото макар, че също
като OLS минимизира остатъците (residuals) между началната и възпроизведената от
факторите корелационни матрици, той третира корелационните коефициенти различно: при
всяка итерация на алгоритъма на корелациите между променливите с голяма уникална (т.е.
специфичната + остатъчна) дисперсия се дава по-ниска претеглена стойност. GLS методът се
използва най-вече, когато се цели факторите да обяснят повече дисперсия в променливите,
на които най-силно влияят, отколко в по-уникалните, непряко свързани с факторите
променливи. Въпреки това, изчислените факторни тегла чрез GLS зависят от мерните
единици на променливите, т.е. променливите не са стандартизирани. Четвъртият метод за
извличане на факторите е Алфа (Alpha) методът. Той предполага, че грешката в модела не
идва от наблюденията. Тя се получава, заради неправилния избор на променливи от всички
възможни променливи (хипотетичната „вселената” от променливи), които са свързани с
факторите и могат да се измерят. Алфа методът следователно търси факторите, които найсилно биха корелирали с всички променливи от хипотетичното множество на релевантните
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за модела променливи. Извличат се факторите с максимален коефициент алфа. OLS метода и
Алфа методът дават сравними резултати, но може би Алфа методът извлича по-добре
второстепенни фактори [33]. Най-накрая, методът на главните оси (principal axis factoring,
PAF) не прави никакви предположения за вида грешка във факторния модел, и също като
OLS минимизира остатъците между началната и възпроизведената от факторите
корелационни матрици. Освен това, той почти никога не води до случаи на Хейууд като ML
и е по-добрият метод при наличието на няколко второстепенни фактора и относително ясен
факторен модел [13].
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ ФАКТОРИ
Съществуват няколко основни използвани критерия за определяне на броя на
факторите, които да се интерпретират от факторното решение. Основният проблем при
използването на тези критерии е, че броят фактори не може да се определи на базата само
един от тях. Тоест, изисква се познаване на техните силни/слаби страни, както и ясна идея
какво се измерва и какво би трябвало да се получи като факторно решение. В крайна сметка,
независимо от математически полученото факторно решение, всеки запазен фактор трябва
задължителното да получи и смислена, съдържателно-обоснована интерпретация [48, 11, 18].
Следва да се разгледат няколко от най-често използваните критерии [38] за определяне на
броя фактори във факторните решения. Първият критерий е процентът на обяснената
дисперсия, който се желае да се постигне. Например, колко фактора (собствени стойности)
кумулативно обясняват 70% от извлечената дисперсия. В практиката обаче – когато се
борави с голяма извадка и средно до високо корелиращи променливи – следването на този
критерий може да „остави“ твърде много фактори, някои от които е възможно да се влияят
само от една променлива [4]. Вторият критерий е валиден само при кросвалидизационни
изследвания. При него се цели да се репликира броят фактори, които предишните
изследвания са открили по същата тематика. Третият и най-широко използван в практиката
критерий е този на Kaiser [28] и се нарича К-1, защото избира само фактори, които обясняват
поне 1 единица от цялата дисперсия. Тоест обяснената дисперсия от фактора трябва да
надвишава стандартизираната дисперсия на поне една от променливите. Изследванията [39]
препоръчват използването на K-1 само при по-малко от 30 независими променливи и
комуналности над .70 или при поне 250 наблюдения и комуналности над .60. Основният
недостатък на К-1 е, че понеже изчисляването му е основано на популационни параметри
[20] в резултата се игнорира извадковата грешка (sampling error) и се завишава изкуствено
броят на собствените стойности над 1. Самият Guttman [20] препоръчва използването на К-1
само при анализи на общите компоненти - критерият К-1 показва само колко компонента би
могло да се извлекат. В заключение може да се каже, че критерият К-1 вече не се смята за
надежден в сравнение с конкуриращите го критерии [11]. Четвъртият критерий е графичен –
скрий плотът на Cattell [6]. При него чрез линия, спускаща се към абцисата, се изобразяват
големините на собствените стойности, а по абцисата са нанесени броя на извлечените
фактори. Следи се на каква стойност от абцисата съответства “лакътя“ на линията – т.е.
точката, от която линията на айгенстойностите става приблизително успоредна на абцисата.
Тази точка разделя извлечените фактори с големи собствени стойности от факторите с ниски
и приблизително равни собствени стойности. Тъй като скрий плотът е графичен метод, той е
донякъде субективен, но изследванията показват, че все пак той е по-надежден от К1 [50].
Петият критерий е паралелният анализ (Parallel Analysis – PА; [24]). Той може да не е широко
разпространена техника, но по-точно определя броя айгенстойности в сравнение с К-1
критерия [45]. Паралелният анализ не е основан на популационна матрица между
променливите – той взима предвид броя променливи в модела както и големината на
извадката и грешката в нея. Чрез Монте Карло алгоритъм, PA генерира на случаен принцип
корелационни матрици за променливите в модела. Средно-аритметичните собствени
стойности от тези матрици се сравняват по двойки със собствените стойности от факторното

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

372

решение (първата собствена стойност от PA с първата на факторното решение, втората
собствена стойност от PA с втората на факторното решение и т.н.). Ако дадена собствена
стойност от факторното решение е по-малка или равна от случайно генерираната от PA, то
тази собствена стойност се дължи на извадковата грешка и следователно не индикира за
латентен фактор в модела [21]. Това е така защото се предполага, че извлеченият фактор
трябва да обяснява повече дисперсия от генерирания на случаен принцип фактор [43]. Найнакрая е нужно да се направи забележката, че при корелиращи се фактори обаче тези
критерии се очаква да не функционират така добре както при ортогонални фактори [9].
Последният критерий, който ще се разгледа, е Минималната средна част (Minimum Average
Partial – MAP; [44]). MAP последователно извлича един след друг компонентите/факторите
чрез първоначален анализ на главните компоненти, последван от серия анализи върху
матрици от частни корелации. Освен че се представя по-добре от K-1 [45], MAP има
предимството да сравнява параметрите на няколко възможни решения за броя на търсените
фактори като първоначално се задава броят на тези фактори да е по-голям от броя на
хипотетично търсените фактори. Тоест ако се цели да се извлекат четири фактора и се въведе
числото шест, MAP сравнява модели с 1, 2, 3, 4, 5 и 6 фактора. Чрез хи-квадрат статистика,
както и различни индекси на съгласуваност (виж секцията за CFA по-долу), МАP намира
статистически най-пестеливия (parsimonious) модел.
РОТАЦИЯ
Ротацията в EFA не променя вече достигнатото факторно решение, а само прави
структурата му по-проста. Простата структура е термин, наследен от Търстоун [41] и
означава факторно решение, при което всеки фактор обяснява възможно най-много
дисперсия за групи от неприпокриващи се променливи [29]. По този начин, в идеалния
случай всяка променлива трябва да има високо факторно тегло само за фактора, на който
съответства и ниски до незначителни факторни тегла за всички други извлечени фактори.
Съществуват два вида ротация: ортогонална и скосена. При ортогоналната ротация се
предполага, че факторите не корелират помежду си, а при скосената се предполага, че
корелират. Най-широко разпространените видове ортогонална ротация са варимакс и
квартимакс, а за скосена – промакс и директен облимин. Не е ясно защо в мета-анализа на
Henson & Roberts [22] около 50% от използващите EFA актуални изследвания в психологията
по презумпция избират ортогонална ротация. Може би изследователите смятат, че по този
начин ще се постигне по-проста структура на факторното решение. Изследванията обаче
показват, че при EFA на психологични данни скосената ротация е по-ефективна [10, 1].
Обичайно конструктите в психологията корелират помежду си и затова винаги е пооправдано да се използва скосена ротация [37].
НУЖНА ГОЛЕМИНА НА ИЗВАДКАТА И ТЕСТОВЕ ЗА ФАКТОРИРУЕМОСТ
Едно от широко спазваните правила за големина на извадката при провеждането на
PCA и ЕFA анализи е наличието на поне 5 [17] до 10 пъти [15] по-голям брой наблюдения
(т.е. случаи) от броя на променливите (независими и латентни) в модела. Други евристики в
научната литература препоръчват използването на поне 100 наблюдения [17], 200 [19] или
250 [7] наблюдения. Несъстоятелността на тези правила е многократно обсъждана [32] и в
резултат е потвърдена зависимостта на нужната големина на извадката от характеристиките
на променливите и дизайна на изследването. Най-голям ефект върху големината на извадката
оказва комуналността между независимите променливи. При комуналности над 0.7, ясно
определени фактори с по три или четири променливи за всеки фактор, както и факторно
решение, което е математически достижимо (т.е. модела converge-ва) дори извадки със 100
наблюдения са достатъчни. При комуналности под 0.5 и три до четири променливи за фактор
е нужна извадка от поне 300 [1].

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

373

Накрая на теоретичния обзор за EFA е нужно да се обсъдят два теста, които
проверяват дали изобщо е целесъобразно да се подлага на EFA събраната извадка от
наблюдения. Първият е тестът за сферичност на Бартлет (Bartlett’s test of sphericity), който
изчислява вероятността (на база хи-квадрат) променливите от базата наблюдения, която се
подлага на EFA, да не се корелират помежду си в популацията (това е алтернативната
хипотеза). Тестът много често е значим за големи извадки дори с ниски корелации между
променливите [40]. Този тест е практичен само ако има повече от 3 и по-малко от 5
наблюдавани случая за всяка променлива в базата наблюдения. Тоест ако има 20
променливи, тестът на Бартлет трябва да се използва само при 60 до 100 наблюдения. В
случаите на големи извадки може да се използва вторият тест – този на Кайзер-Майер-Олкин
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)). Той тества колко малки са частните корелации в сравнение с
първоначалните корелации между променливите в модела. Тоест проверява се дали
корелационната матрица на променливите в модела съдържа латентни фактори или просто
слаби корелации между няколко променливи. За да е подходящо прилагането на EFA,
изчислената стойност на KMO трябва да е над 0.60 [40], като стойности над 0.80 се смятат за
много добри.
PAF И PCA В R
Първоначално се направи диагностика на връзките между променливите (функция
cor), изчислиха се началните комуналности за всяка променлива (фунцкия smc), както и се
провери дали е подходящо да се прави факторен анализ за събраната извадка (функции kmo
и cortest.bartlett). Всичко това се направи само с няколко реда синтаксис 2 в R, a използваните
функции бяха само от един пакет – psych. Пакетът psych е специално предназначен за
анализиране на данни в областите на психометриката, личностната и експерименталната
психологията. Очаквано предвид голямата извадка, тестът на Бартлет бе значим (χ²(45) =
6474.62, p = 0.00). Всички КМО стойности по субтестове, както и за цялата корелационна
матрица (0.93) са отлични и следователно върху извадката може да се прави EFA. Отделно
първоначалните комуналности бяха средно 0.55 и според вече представените по-горе
правила, оправдаваха големината на използваната извадка. Според инструкциите от
американската стандартизация на WISC-IV (Wechsler, 2003) бяха извлечени четири фактора
чрез PAF и скосена ротация. Броя на итерациите за извличане на факторно решение бе
намален до 2, за да се намали рискът от поява на случаи на Хейууд. За да се онагледи
казаното преди за разликата между PAF и PCA, бяха тествани и двата метода – съответно
чрез функциите fa() и principal(), отново от пакета psych. В таблица 1 са изложени
факторните тегла, получени от всеки метод. С изключение на субтестовете „Картинни
категории”, „Матрици” и „Търсене на знаци”, теглата, получени чрез PAC, са по-големи.
Освен това, най-долу в таблицата е представена обяснената извлечена дисперсия от всеки
фактор. В сравнение с PAF, PCA обяснява 23% повече дисперсия за VCI и 45% повече
дисперсия за WMI. При PRI и PSI двата метода извличат сравними по големина дисперсии.
Общо за четирите фактора PCA извлича 79% дисперсия, а PAF 65%. Oсвен това, както се
вижда в таблица 2, при PAF се постигат по-големи корелации между факторите, отколкото
при PCA. Тези големи разлики онагледяват основния недостатък на PCA в психологически
изследвания със сложна факторна структура – PCA не взима предвид
специфичната/остатъчната дисперсия на променливите. Както се вижда обаче от резултатите,
тя може да бъде значителна и пренебрегването ѝ може да изкриви последващата
интерпретация на анализираните фактори-конструкти.

2

Целият синтаксис, използван в тази статия, е представен в Приложение А от нея.
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Субтест

начални
комуналн.

Таблица 1.
Първоначални статистики и факторни тегла според методите PAF и PCA по
субтестове и скали на WISC-IV

KМО

Прилики
0.62
Речник
0.69
Общо разбиране
0.62
Кубчета
0.43
Картинни категории
0.53
Матрици
0.60
Памет за цифри
0.53
Поредица букви и цифри
0.54
Кодиране
0.46
Търсене на знаци
0.51
Общо % обяснена дисперсия

0.94
0.90
0.91
0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.93

Вербално
разбиране
PAF

PCA

0.55
0.85
0.84

0.76
0.93
1.02

Фактор
Нагледно
Работна
(образно)
памет
мислене
PAF
PCA
PAF
PCA

0.61
0.84
0.57

26

19

PAF

PCA

0.80
0.78
15

0.90
0.77
15

1.07
0.64
0.43
0.45
0.87

20

Скорост на
преработка

18

11

0.94
0.99

20

След извеждането на факторите следва да се потвърди техният брой. Поради вече
обсъдените недостатъци на критериите К-1 и скрий плот, а и заради корелациите между
факторите (виж таблица 2) се използва критерият MAP. Чрез функцията vss() от пакета psych
се генерираха статистики за 5 възможни факторни решения (с 1, 2, 3, 4 и 5 фактора). Освен
това, функцията използва PAF като метод за извличане на факторното решение. Решението с
четири фактора получи най-ниски индекси RMSEA (виж секцията за индексите за
съгласуваност по-долу) – 0.04 и SRMR – 0.01, а информационните индекси BIC и SABIC 3
посочиха четирифакторното решение като най-пестеливо и информативно.За триангулация
на резултатите от MAP бе извършен паралелен анализ чрез функцията paran() от пакета
paran. Изчислените коригирани собствени стойности надхвърляха 0 (това е критерият за брой
извлечени фактори в paran) за четири фактора. Резултатите от MAP и парелелния анализ
потвърждават четирифакторната структура на WISC-IV в неговата Българска извадка.
Таблица 2.
Корелации между факторите в WISC-IV: под диагонала (PAF), над диагонала (PCA)
Корелаци

VCI

VCI

3

PRI

WMI

PSI

0.67

0.69

0.52

0.71

0.58

PRI

0.75

WMI

0.71

0.82

PSI

0.63

0.79

0.59
0.75

BIC (Bayesian Information Criterion) и SABIC се интерпретират по същия начин като AIC (представен в
секцията за индексите за съгласуваност), с разликата, че „наказват” неоправдано сложните модели още повече с
увеличаването на големината на извадката. SABIC e коригираният за извадката BIC и санкционира моделите
по-малко от BIC. SABIC e надежден индекс за сравняване на модели [14].
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КОНФИРМАТОРЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ
Конфирматорният факторен анализ (Confirmatory factor analysis, CFA) принадлежи на
групата модели за структурно моделиране на уравнения. При тези модели се анализират
връзките (буквално пътищата (paths)) между латентни и манифестни 4 променливи. Тъй като
при EFA също се търсят такива връзки, е нужно да се разграничат двата вида анализ - CFA и
EFA. Докато при EFA се търси факторният модел, който най-добре се съгласува и обяснява
направените наблюдения, то при CFA се тества вече готов теоретичен модел или модел,
който вече е засвиделстван и е нужно да бъде репликиран. Докато EFA работи a posteriori,
CFA работи a priori, или както казва Tukey [42] – EFA по същността си е детективска
техника, а CFA отсъждаща техника. В практиката обаче двете техники не могат една без
друга – извадките винаги имат своите различия и затова преди да се приложи CFA първо би
трябвало да се определи относително стабилна факторна структура чрез EFA. Едва след като
сме сигурни, че факторите измерват това, което се предполага, че измерват (т.е. че са
надеждни) може да се моделират връзките между тях. Друг съществен аргумент за
използването на EFA в комбинация със CFA е, че докато при EFA уникалните грешки на
променливите не могат да корелират помежду си, то при CFA това може да се осъществи. В
CFA може също да се построи допълнителен фактор, който да изолира от модела
дисперсията, която наблюдаваните индикатори споделят поради специфичния метод на
тяхното измерване (това е систематичната, а не случайната грешка). Съществуват редица
причини за появата на систематична грешка: склонността на респондентите да дават
консистентни отговори, социалната желателност, имплицитни подсказвания в айтемите,
изкуствени ковариации, причинени от един и същ формат на използваните скали,
положително/отрицателно зададени думи и айтеми, прайминг и контекстни ефекти при
айтемите, и т.н [36].
ИНДЕКСИ НА СЪГЛАСУВАНОСТ (FIT INDICES)
Тъй като CFA е техника за моделиране, едно от най-важните нейни свойства e
генерирането на редица статистики (индекси), на базата на които да се прецени доколко
даден предполагаем модел се потвърждава от емпиричните данни. Софтуерите за CFA
(LISREL/AMOS/EQS/R) винаги използват хи-квадрат статистиката, изчислена чрез метода на
максималното правдоподобибие. Обратно на общо разпространената практика, тук се търси
неотхвърлянето на нулевата хипотеза. Тя твърди, че хипотетичната ковариационна матрица
(това е матрицата на конкретния модел) е еквивалентна на ковариационната матрица от
наблюденията – тоест моделът добре се съгласува с данните. Следователно p-стойността на
хи-квадрат теста трябва да се получава незначима (p>.05). Обратното обаче се случва почти
винаги [26], защото хи-квадрат статистиката в CFA е почти винаги значима при по-големи
извадки. Но извадките за CFA, също както тези за EFA, трябва да са големи, особено при
сложните модели с повече корелационни връзки и пътища (paths) между латентните фактори
и наблюдаваните индикатори, в противен случай моделите не са достатъчно
идентифицирани (underidentified). Затова в практиката моделите се сравняват не по
значимост, а по-това доколко добре обясняват наблюденията. Това се прави чрез различни
индекси на съгласуваност (goodness-of-fit indices), които се изчисляват на база хипотетичната
и реално наблюдаваната ковариационна матрица, както и остатъците (residuals) в
наблюдаваната матрица след извличането на търсените фактори. При сравнението на
четирите хипотетични модела за WISC-IV се използваха най-надеждните [25] индекси за
съгласуваност:

4

Манифестни са променливите, които могат директно да се наблюдават/измерят. Манифестните променливи
противостоят на латентните променливи, които не могат да се наблюдават пряко. В практиката на CFA
манифестните променливи се наричат наблюдавани индикатори (observed indicators).
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• RMSEA (root mean square error of approximation) - доколко добре неизвестните, но
оптимално изчислени параметри на хипотетичния модел се съгласуват с
популационната ковариационна матрица. Този индекс всъщност показва доколко
моделът е „лош“ – т.е. търсят се възможно най-ниски стойности.
• χ²/df (относителен/нормиран хи-квадрат) – взема предвид големината на извадката
и потенциални отклонения от многофакторното нормално разпределение, към
които хи-квадрат статистиката е уязвима.
• SRMR (standardized root mean square residual) – стандартизиран корен втори от
разликата на остатъците на хипотетичната и наблюдаваната ковариационна
матрица.
• CFI (comparative fit index) – относителен индекс на съгласуваност, който взема
предвид големината на извадката и работи добре дори и при малки извадки.
Приема, че всички латентни променливи не се корелират (нулев модел) и сравнява
ковариационната матрица на този модел с наблюдаваната матрица.
• AIC (incremental fit index) – базирайки се на статистическата информационна
теория този индекс също сравнява хипотетичната с наблюдаваната корелациионна
матрица, но наказва неоправдано „сложните“ модели.
• NNFI/TLI (non-normed fit index/Tucker–Lewis index) – ненормиран индекс на
съгласуваност, който сравнява хи-квадратите на хипотетичния и нулевия модел.
Работи най-добре при простите модели и дори при малки извадки, улавя лоша
съгласуваност, които другите индекси не улавят.
Приетите в практиката евристики за големината на тези индекси [23, 30] са: RMSEA
(< 0.06; горна граница на 90% доверителен интервал < 0.08), χ²/df (между 2.0 и 5.0), SRMR (<
0.05; приемливо при < 0.08), AIC (всеки по-добър модел има по-ниска стойност от
предишния), CFI (> 0.90; по възможност >.95), и NNFI (> 0.90; по възможност >.95).
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЧЕТИРИТЕ ХИПОТЕТИЧНИ МОДЕЛА ОТ WISC-IV
Следвайки американската стандартизация на WISC-IV се направиха CFA анализи, за
да се провери, кой от четирите хипотетични модела най-добре обяснява наблюденията в
извадката. Четирите модела бяха следните:
• Модел 1 (един фактор): 10-те субтеста формират един фактор
• Модел 2 (два фактора): 3-те субтеста от VCI и 2-та субтеста от скала WMI
формират първия фактор, а 3-те субтеста на PRI и 2-та субтеста PSI формират
втория фактор.
• Модел 3 (три фактора): 3-те субтеста на VCI формират първия фактор, 3-те
субтеста на PRI формират втория фактор, докато 2-та субтеста на WMI и 2-та
субтеста на PSI формират третия фактор.
• Модел 4 (четири фактора): всяка скала – VCI, PRI, PSI и WMI е формирана само и
единствено от собствените си субтестове.
Използва се функцията cfa() от пакета за структурно моделиране на уравнения lavaan.
CFA анализът почива само на тази функция, първият от аргументите на която е съответният
модел, запазен като обект в R. Моделът се дефинира чрез просто уравнение, в което от ляво
се намира името на латентната променлива, а от дясно на знаците тилда (~) и „=” са събрани
чрез „+” наблюдаваните индикатори в модела. Например фактор 4 (PSI) от модел 4 се
дефинира по този начин: Factor4 =~CD+SS, където CD и SS са имената на наблюдаваните
индикатори Кодиране (Coding) и Търсене на знаци (Symbol Search). Така само чрез няколко
реда синтаксис се спестява чертаенето на диаграми с кръгове, квадрати и стрелки,
въвеждането на имена за уникалните грешки на променливите, закотвянето на латентните
променливи чрез стандартизирането на един от наблюдаваните им индикатори, напасването
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на сложни модели във функционално-ограничените графични интерфейси, както и
оперирането с по няколкото вида процедурни файла с различни разширения, които програми
като LISREL и AMOS генерират за всеки тестван модел. Таблица 3 представя хи-квадратите
и индексите на съгласуваност за всеки от четирите модела. Съгласно вече представените
критерии за тези стойности, Модел 4 се представя отлично и следователно е най-добрият
модел, обясняващ латентната структура на WISC-IV.
Таблица 3.
Сравнение между четирите хипотетични модела за структура на факторите от
WISC-IV
Индекси на съгласуваност
Модел

χ2

df

χ2/df

SRMR

RMSEA

Модел 1

699.483

35

19.99

0.05

0.13

Модел 2

548.078

34

16.12

0.05

Модел 3

242.485

32

7.58

Модел 4

128.872

29

4.44

RMSEA 90 %
довер. инт
0.14

CFI

NNFI

AIC

0.90

0.87

49523.9

0.12

0.13

0.92

0.90

49374.5

0.03

0.08

0.09

0.97

0.95

49072.9

0.02

0.05

0.07

0.99

0.98

48965.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените експлораторни и конфирматорни факторни анализи на база данни от
Българската стандартизация на WISC-IV потвърждават четирифакторната структура на
инструмента. Освен това, само с 27 реда синтаксис езикът за програмиране R показа
основните си предимства – достъпност, гъвкавост и многофункционалност. Неговата
употреба и неотменимост, заедно с другия език за програмиране, използван преди всичко в
експерименталната психология – Python, е факт, с който психолозите трябва не само да
свикнат, но и да използват в своя полза.
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Приложение А
R синтаксис за експолораторните и конфирматорните факторни анализи върху WISCIV
# Вкарване на данните и генериране на корелационна матрицa
library(foreign)
WISC4
<read.spss("път
до
файла",
max.value.labels=Inf, to.data.frame=TRUE)

use.value.labels=FALSE,

# Първоначални корелации между субтестовете, комуналности и тестове за
факторируемост
на
извадката
–
функции
cor(),
smc(),
KMO()
и
cortest.bartlett() от пакета psych
library(psych)
WISC4Cor <- cor(WISC4)
WISC4Cor
smc(WISC4)
KMO(WISC4Cor)
cortest.bartlett(WISC4Cor,1100)
# Извличане на факторно решение чрез функцията fa() от пакета psych методът е PAF
WISC4_PAF <- fa(WISC4Cor, nfactors = 4, rotate ="promax", residuals=TRUE,
max.iter=2,fm="pa")
print(WISC4_PAF,sort=TRUE)
# PCA анализ чрез функцията principal()от пакета psych
WISC4_PCA
<principal(WISC4Cor,
rotate="promax",
n.obs=1100,
oblique.scores=FALSE)

nfactors=4,
covar=FALSE,

residuals=TRUE,
scores=TRUE,

WISC4_PCA
# Критерии за брой извлечени фактори чрез фунцкията vss() от пакета psych
и функцията paran() от пакета paran
VSS(WISC4Cor, n = 5, rotate = "promax", diagonal = FALSE, fm = "pa",
n.obs=1100,plot=TRUE,
title="Критерий
на
най-простата
структура
(Velicer)")
paran(WISC4,
iterations=0,
centile=0,
quietly=FALSE,
status=TRUE,
all=FALSE,
cfa=TRUE,
graph=FALSE,
color=TRUE,
col=c("black","red","blue"), lty=c(1,2,3), lwd=1, legend=TRUE, file="",
width=640, height=640, grdevice="png", seed=0, mat=NA, n=NA)
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# Проверка на четири модела за конфирмационен факторен анализ чрез
функцията cfa() от пакета lavaan
library(lavaan)
One.Factor <- 'Intelligence =~BD+SI+DS+PCn+CD+VC+LNS+MR+CO+SS'
Two.Factors <- ' Factor1 =~SI+VC+CO+DS+LNS
Factor 2 =~BD+PCn+MR+CD+SS'
Three.Factors <- '

Factor1 =~SI+VC+CO

Factor2 =~BD+PCn+MR
Factor3 =~DS+LNS+CD+SS'
Four.Factors <- '

Factor1 =~SI+VC+CO

Factor2 =~BD+PCn+MR
Factor3 =~DS+LNS
Factor4 =~CD+SS'
fit1 <- cfa(One.Factor, data=WISC4)
fit2 <- cfa(Two.Factors,data=WISC4)
fit3 <- cfa(Three.Factors,data=WISC4)
fit4 <- cfa(Four.Factors,data=WISC4)
summary(fit1,fit.measures=TRUE)
summary(fit2,fit.measures=TRUE)
summary(fit3,fit.measures=TRUE)
summary(fit4,fit.measures=TRUE)

Георги Петков Янков,
психолог/психометрик, ОС България,
georgi.petkoff@gmail.com,
0883 468 062
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СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
гл.ас.д-р ПолинаМихова, доц.д-р МаргаритаСтанкова,
гл.ас.д-р Илия Пенджуров
SOFTWARE SOLUTION FOR CHILDREN`S CREATIVITY
EXAMINATION
assist.profPolinaMihova, PhD,assoc.prof. Margarita Stankova, MD,PhD,
assist.prof. IliyaPendzhurov, PhD
Департамент Здравеопазване и социална работа, НБУ, 1618, София,
бул.Монтевидео 21,
1

pmihova@nbu.bg, 2mstankova@nbu.bg,3penjurov@nbu.bg
http://nbu.bg/index.php?l=429

Резюме:Въпреки че в специализираната литература, могат да бъдат намерени над 100 различна анализа
на термина креативност, може би едно от най-опростените и всеобхващащи е "процес на производство на
нещо оригинално, изразително и полезно с помощта на въображението".
Статията представя авторско решение на български език, внедрено в Център за терапия на
комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст към НБУ в съпоставка с
различни решения в областта, анализирайки предимствата и недостатъците на конкретния
прототип.Изследванията с помощта на програмата анализират: Оригиналност, Въображение, Фантазия,
Вербалност, Асоциативност, Артистичност и Функционалност, като за разработването й са ползвани за
основа двата най-популярни теста за креативност: Torrance Tests of Creative Thinking и Wallach–Kogan
Creativity Tests.
Представен е и авторски SWOT анализ дискутиращ прилагането на информационни и комуникационни
технологии при деца с и без нарушения.
Ключови думи: кретивност, медицински софтуер, информационни технологии
Abstract: Althoughin the professionalliterature can be found over 100 different analysis of the term “creativity”,
perhaps one of the simplest and immersive is "the process of producing something original, expressive and useful
by using personal imagination."
The article presents the author's solution to the Bulgarian language implemented at the Center for treatment of
communication and emotional and behavioral disorders in childhood NBU in comparison with other solutions,
analyzing the advantages and disadvantages of this prototype. The program examines: Originality, Imagination,
Fantasy, Verbalism, Associativity, Artistry and Functionality and for its development were used the two most
popular testa for creativity: Torrance Tests of Creative Thinking and Wallach-Kogan Creativity Tests.
It is also presented an original SWOT analysis discussing the application of information and communication
technologies in diagnosing and treating processes of children with and without disorders.
Keywords: creativity, medical software, information technology

ВЪВЕДЕНИЕ
Независимо, че няма консенсус за конкретна дефиниция на термина креативност, той
традиционно се разглежда като многостранен феномен, който води в продукция на нови и
полезни идеи, а не е единен, отделен компонент на познавателната способност, личността,
или възприятието. Една от причините за многостранната и разнообразна креативност е, че
"няколко фактора допринасят за нейното развитие и изразяване. Runco класифицира тези
фактори (когнитивни, мотивационни и нагласите), както лични, социални, и придобити от
околната среда [2].

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

383

Някои изследвания твърдят, че креативността е най-важният и ценен аспект на
човешкия ум, тъй като тя носи и отговорността за възникването на човешките интелектуални
постижения.
Именно поради тази причина, настоящето изследване предлага софтуерно решение,
което освен че обследва и регистрира креативността, подпомага събирането на максимално
количество информация, която лесно се обработва и води до нови изследователски подходи
при работа с децата.
МЕТОДОЛОГИЯ
При проектирането и изработването на новия инструмент за оценка, се взети под
внимание следнитефактори:
• Тестът трябва да се прилага за лица от широк възрастов диапазон.
• Той трябва да работи като полезен скринингов инструмент, за да помогне да се
идентифицира, както високия творчески потенциал, така и пренебрегваните или
слабо развитите страни на индивида.
• Инструментът трябва да бъде лесен за работа, както от старана на терапевта и
експерта, така и за деца, а също и за техните родители, с дружебюлебн интерфейс и
да спестява време при дейностите провеждане, оценяване и тълкуване.
• Тестът трябва да бъде културно-справедлив
• Тестът може да завърши рисунка на базата на някои дадени фигурални фрагменти.
В нашия случай са представени шест фигурални фрагменти с проекции към
проектирани със следните точки в ума: (1) в различен дизайн, (2) геометрични и негеометрични, (3) кръг и права, (4) единствена съставна, (5), разбити на по-малки съставни и
непрекъснати (6), в рамките на и извън (на пръв поглед), даден кадър, (7), поставен на
нерегламентирано на мястои (8) някаква форма на непълност. [3]
На
фиг.1
е
представена
визуализация на Torrance test
[1] от статията на Ulrich
Kraft
„Unleashing
Creativity“, като в нея се
категоризират
изискванията за наличие на
определени
елементи
при създаването на един
тест, а именно:
Фиг.1 е представена визуализация на Torrance test [1]

• Разнообразие от идеи – колкото повече версии на възможни сентенции асоциации
предлага теста, толкова по-презентационен е той;
• Гъвкавост – богатството на възможности и решения, които един човек може да
предложи с конкретен предмет;
• Оригиналност и същевременно семплост;
• Сензитивност към проблематиката на заданието – взаимоотношението към това
как е поставено заданието, от което следва и ка тестваният успее да подходи към
него максимално бързо;
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• Предефиниране - възможност да
се види решение на даден
проблем по съвсем различен
начин.
Също така, освен по вид въпрос,
категориите в софтуерното ни решение са и
възрастово разделени, както следва: 3г.-5г.,
5г.-6г., 6г.-8г., 8г.-10г. и 10г.-14г.
То изследва креативността по:
оригиналност, въображение, фантазия,
вербалност, асоциативност, артистизъм и
функционалност и за неговото развитие са
използвани двата най- популярни тест:
Торънс тестовете на творческото мислене и
Тест за Креативност на Уолах - Kоган.

Фиг.2Екран от авторски Софтуер за креативността

От страна на изпълнение като програмен продукт е съобразен с международните
стандарти по медицинска информатика:
• Всяка версия на елемент от здравните данните е датирана - с дата и час
• Всяка версия на елемент от здравните данните е свързана с потребител отговорен
за регистрацията на данните
• Всяка промяна на елемент от здравните даннитеима за резултат създаването на
нова версия на съответния елемент от данните
• Всеки елемент от здравните данните е асоцииран трайно и по неповторим
(уникален) начин с един идентифициран пациент
• Всяка версия на елемент от здравните данните e свързана с лице отговорно за
съдържанието на тази версия.
• Всеки потребител е трайно идентифициран по неповторим (уникален) начин.
• Данните за пациента са директно достъпни чрез здравния запис.
• Всяка версия на елемента от здравни данни има статус означаващ активността на
елемента: активен, неактивен, изтекал, завършен, прекъснат, архивиран и т.н.
• Системата може да представи пълна история на версиите на елементите на
здравните данни.
• Всяка версия на елемента от здравни данни има срок на валидност
• Системата позволява на потребителя да обозначи определени елементи от здравни
данни като поверителни.
• Системата позволява даването на различни права на достъп до определен елемент
от здравни данни (за четене, писане ....), отчитайки степента на поверителност
• Всеки пациент и неговият електронен здравен записса опрелени еднозначно и
постоянно в системата
• Системата взима предвид правата на достъп, когато дава достъп до елементи от
здравни данни, отчитайки ролята на оказващия помощта спрямо пациента.
• Системата предлага възможност на всички потребители да използват националноутвърдени номенклатури за кодиране, за да се улесни структуриранато и кодирана
регистрация на елементите от здравни данни.
• Системата дава възможност да се използват в рамките на едно и също приложение,
еднакви за всички потребители номенклатури и референтни таблици
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• Системата не включва изтритите елементи от здравните данни в клиничната
документация или обмена на данни, с изключение на случаите когато се извършва
проверка.
• Изтриването на елемент от здравните данни има за резултат, създаването на нова
версия на същия елемент със статус ”изтрит”.
• Системата различава активни и минали данни.
• Всяка версия на елемент от здравни данни е идентифицирана в системата по
неповторим и траен начин.[6]

Фиг.3. SWOT анализ на приложението на софтуерни решения при изследване на деца
АНАЛИЗ НА ДРУГИ ПОДОБНИ РАЗРАБОТКИ
При подробно и продължително търсене за налични в уеб-пространството подобни
разработки, открихме няколко, като основната разлика между предлаганото от нас и по-долу
цитираните е, че първо то е на български език и също така - е десктоп базирано решение, а не
е налично в уеб-пространството.
Това може да се резглежда и като положителна страна, но и същевременно
отрицателно.
Наличието на уеб решение предполага по-голям кръг от потребители и достъпност за
повече изследвания. Десктоп решението трябва да се инсталира, като то също посредством
отдалечен достъп запъва база данни, но е ситуирано само на локацията, където е поствавено.
Това също така обаче е и плюс в полза на защитата на данни и пациентска информация,
която в този случай не е необходимо да е толкова защитена, но все пак си остава лична
такава.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

386

Представените
по-долу
примери
се
използват
от
университетскси
преподавателиотIndiana University[4]:
Оценка на Креативността по Packet съдържа три компонента към пакета на
творчеството на занятията: 1.упражняване в различаващи се чувства с оценка на
творчеството по 50 въпроса, което осигурява резултати за цялостно творчество,
любопитство, въображение, сложност и поемане на риск 2.Упражнение в различаващо се
мислене, включващо фигурална оценка на творчеството, където се изисква да се завърши
серия от 12 непълни чертежа по оригинален начин и да се даде заглавие. Крайният продукт е
оценка за оригиналност, плавност, гъвкавост и усъвършенстване. Заглавието като резултат се
оценява по дължина, сложност, творчество и чувство за хумор. 3.Скалата на Williamsпък е
оценка на творчеството, попълнена от родител или учител на детето. Тя съдържа 48 въпроса,
оценяващи оригиналност, плавност, гъвкавост, генериране на нови идеи, любопитство,
въображение, сложност и поемане на риск (Creativity Test: Creativity Assessment Packet)
Art Скалата на Barron - Welsh се основава наFreudean оценка, където изпитващият е
помолен да изготви изображения. След това изображенията се оценяват по скали, които
съдържатпървичнипроцеси като функциониращо его и либидинозни дискове като
символизация и смяна. Везните съдържа също личен стил и социална нагласа
Тъй като представеното решение сега се апробира от Центъра в НБУ, целта на
настоящото представяне е да се популяризира и доведе до по-голяма аудитория
възможността за работа в интерактивен и динамичен, дигитален режим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медицинските технологии обработват знания посредством интерактивни компютърни
програми, които сасъздадени за да партнират при всяка медицинска дейност на терапевта, а не
да го заместят, отстранят или пренебрегнат като авторитет. Нови и различни са проблемите,
които произлизат при партньорство с информационни и телекомуникационни технологии,
особено, когато става въпрос за терапия и изследвания в медицината. Особената сложност
произлиза от факта, че те не са разрешими с професионалните компетенциин аздравните и
медицински експерти. Това налага абсолютно необходимата колаборация с компютърни
специалисти.
Въпреки всичко казано по-горе, ползите и предимствата от използването на софтуерни
решения за деца е голямо, тъй като средата, в която повечето от тях битуват е напълно
компютъризирана. В зависимост от качествата на интерфейса на решението, колкото поинтуитивен е той – толкова децата уникално и бързо се справят и предоставят своята визия за
нещата, което също е част от кретавността им.
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КОМПЮТЪРИЗАЦИЯ НА ТЕСТ С ПРЕПЛЕТЕНИ ЛИНИИ
Анелия Цветанова Попандреева, доц. д-р Евгений Костадинов Пандов
Технически университет - София
COMPUTERIZATION OF TEST WITH INTERWOVEN LINES
Anelia Tzvetanova Popndreeva, assoc.prof Evgeny Kostadinov Pandov, Ph.D
Technical University - Sofia
Тестът за изследване на устойчивост на внимание с преплетени линии се разработва като софтуерно
приложение. Изследваното лице кликва с мишката в началото на преплетена линия, проследява с поглед
пътя й и кликва с мишката върху края на линията. След разглеждане на всички линии в зелено се
оцветяват правилните отговори и времетраенето на експеримента.
The test to study resistance of attention with interwoven lines is developed as a software application. The test
person clicks with the mouse at the beginning of the interwoven lines, tracks with a look her way and clicks with
the mouse on the end of the line. After examining all the lines in green stained the correct answers and calculates
the duration of the experiment.

INTRODUCTION
The attention as a focus of mental activity to individual objects and phenomena is a condition for
human activity. Its study is connected with different theoretical and practical tasks.
Stability of attention is characterized by the degree of concentration of the mind on an object or
activity. Its’ research is using alphanumeric tests, markup tables, test with colored circles, test
interwoven lines and others [1]. The test with tangled lines requires a person to find a box with a
look to the right, where he graduated from starting each numbered box in the left interlaced lines.
The computer version of this test allows generating different versions of it. Can be altered timing
parameters or pattern of the test. Easily account for the results of the study. Possible backup and
subsequent comparison of results obtained with the test different times.
METHOD
The program displays the tangled lines of Platonov. It can work in two modes - take into account
the time that the test is done or set time for test procedure. As a result, considering the number of
correct and incorrect number of the monitored lines and time that happened tracking. Test study
begins with entering personal data ( names, years, etc). The next step is a instruction for working
during the test. The results are recorded. Subsequently, the results from different tests can be
compared.
During the development of the computer test is developed model of the software, which is
independent of the programming language.
The requirements to the software are presented with UML [3, 5] use case diagram (Figure 1). It
shows the interaction of the test person ( subject) and psychologist with the program. The
psychologist can read the instruction for test procedure, input the data for the test person ( subject)
and work with the results (reading, archiving, comparison).
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Fig.1. Use case diagram

The program can be represented by the diagram of classes that are its structural elements. It ( Fig.2)
consists of class forming a window in which to start the test (Test). This class consists of classes
with purposes as follows: entering the data for the studied person (Person), drawing the lines of
Platonov (TLines), reporting the traced lines (TReactions), time of the test (TTime), displaying the
results (TResults), instruction (TInstruction) and interpretation of results (TInterpretation). The
dotted line presents horizontal links between the classes that model the possible exchange of
information. For displaying the results are need the answers of the test person. This model of
computerized test is not directed to a particular programming language [4]. If the names of classes
are seen as function names, model will present a program of test developed using algorithmic
language. Classes are basic elements of a program written in object-oriented programming
language. Further specification of the structure of the classes will describe the developed program
in terms of a specific programming language.
Test

TInstruction

Person

TResults

TInterpretation

TTime

TReactions

TLines

TStimuli

Fig.2. Class diagram

With the developed computer test Lines of Platonov can be conducted testing procedure in three
versions[2]:
7. The time for which the subject will trace all 25 interlaced lines.
8. Number of lines that have been found correct for 5 minutes.
9. Ratio between the number of correct and incorrect number of lines traced for 5 minutes.
RESULTS
The computer program for automation the test Lines of Platonov is developed. Figure 3 and Figure
4 show the results window and tangled lines, where subject tracks lines and enters the number of
lines. The test has adjusted parameters - time for the test. During computerized test development is
designed model that does not depend on the specific platform for future implementation.
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Fig. 3. Intertwined lines Fig. 4. Window with results

CONCLUSIONS
A program to automate the test of Platonov is developed. The future work is connected with
definition of transformations to transform described model of the program for different
programming languages for future implementation.
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МЕТОДИКАТА „ВОДЕЩИ ПОТРЕБНОСТИ“ НА ИВАН ПАСПАЛАНОВ
Доц. Живка Тодорова Желязкова–Койнова, д-р, НСА „В. Левски“
THE METHOD “HIERARCHY OF NEEDS” OF IVAN PASPALANOV
Associate Professor Zshivka Todorova Zsheliaskova-Koynova, PhD,
NSA „V. Levski”
И. Паспаланов споменава в своя статия (Паспаланов, Щетински, 1985) за методика, с която изследва
водещите потребности при ученици и студенти. Тази скала ми беше предоставена от научния ми
ръководител за изследването, свързано с дипломната ми работа (Желязкова, 1985). Впоследствие се
оказа, че методиката на И. Паспаланов е останала непубликувана. Затова представям скалата за
изследване на водещите потребности, някои от резултатите, получени при работата ми със студенти от
НСА, и описвам работата с тази методика за изследователски, консултативни и учебни цели.
I. Paspalanov mentioned in his article (Paspalanov, Shtetinski, 1985) about his method for studying the
hierarchy of needs in students. This scale was part of the methods used in the study for my master degree thesis
(Zsheliaskova, 1985), under the scientific supervision of I. Paspalanov. Later on it turned out that the scale has
not been published. This is why the scale is presented now along with some results obtained with students from
National Sports Academy. It is discussed the application of the scale for research, consultative practice and in
education.

В статията „Конструиране и валидизация на българска скала за потребност от
постижения“ [4] се споменава за непубликуваната методика „Скала за йерархия на потребностите“ и се използват данни от прилагането й.
Тази скала ми беше предоставена под името „Водещи потребности“ през 1984 г. от
научния ми ръководител И. Паспаланов за изследването, свързано с дипломната ми работа
[2]. Както обикновено в подобни случаи, проведеното при над 150 ученици от горния курс
изследване включваше прилагането на значителен брой методи, като резултатите от само три
от тях бяха включени в дипломната работа. Останалите данни, вкл. данните, получени със
споменатата методиката, бяха обработени и предоставени на И. Паспаланов. Впоследствие се
оказа, че скалата за йерархия на потребностите е останала непубликувана. Затова описвам
начина на работа със скалата за изследване на водещите потребности според получените от
научния си ръководител инструкции, като в качеството на илюстрация представям
резултатите, получени през 1985 и 1986 г. при изследване на студенти от НСА.
СКАЛА ЗА ЙЕРАРХИЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
В споменатата вече статия [4] намираме кратко описание на метода: „регистрира 14
потребности: от признание, от материална сигурност, познавателна потребност, от
автономия, от общуване, от успехи, от доминиране, от самоактуализация, от грижи и
закрила, естетическа потребност, от любов, от творчество, алтруистична потребност, от
иновация. Регистрирането се осъществява чрез субективна преценка (в петмерна скала) на
емоционалната привлекателност на ситуации и взаимодействия, свързани със съдържанието
на основните потребности. Скалата е подходяща за групово изследване“.
В таблица 1 е представена бланката за изследвания с методиката. Айтемите в
таблицата си кореспондират със съответните потребности по следния начин:
1. Потребност от признание.
- „Да
обществото, да ме уважават“ (айтем 1).

получавам

признание

от

хората

и

2. Потребност от материална сигурност – „Да се чувствам сигурен (-на) в материално
и финансово отношение“ (айтем 2).

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

391

3. Познавателна потребност – „Да получавам знания за различните неща от света,
който ни заобикаля“ (айтем 3).
4. Потребност от автономия - Да бъда самостоятелен (-на), да действам по своя
собствена програма“ (айтем 4).
5. Потребност от общуване – „Да общувам със своите познати и приятели“ (айтем 5).
6. Потребност от успехи – „Да постигам успех във всяко нещо, с което се заема“
(айтем 6).
7. Потребност от доминиране – „Да мога да ръководя и направлявам действията на
другите хора“ (айтем 7).
8. Потребност от самоактуализация – „Да упражнявам и развивам своите заложби и
способности“ (айтем 8).
9. Потребност от грижи и закрила – „Да имам осигурени грижи и закрила от родители
и близки“ (айтем 9).
10. Естетическа потребност – „Да имам контакт с красивото и прекрасното в
литературата и изкуството“ (айтем 10).
11. Потребност от любов - Да получавам обич и да давам обич на любимо същество“
(айтем 11).
12. Потребност от творчество – „Да откривам нови и неизвестни неща, да решавам
проблеми в науката и техниката“ (айтем 12).
13. Алтруистична потребност – „Да помагам на другите, на тези, които са в нужда“
(айтем 13).
14. Потребност от иновация – „Да променям и усъвършенствам обществото,
човешките дейности, условията на живот“ (айтем 14).
Тъй като методиката е създадена за изследвания на юноши, използваната Ликертова
скала е 5-степенна. При изследване на лица в младежка и зряла възраст и особено с повисока интелигентност, които биха могли да дадат по-диференцирана преценка, би могло да
се използва и скала с повече степени, например 7-степенна скала.
При инструктирането на изследваните лица е необходимо да се акцентира на
изразите, изписани с главни букви и да се обясни, че „няма правилни и неправилни отговори,
защото на различните хора различни неща им носят удовлетворение. Например, някои хора
получават много силно удовлетворение, когато получават признание и уважение от
околните, а на други хора това им носи много слабо удовлетворение. Така че ние се
интересуваме да разберем какво лично на Вас Ви носи удовлетворение“.
При обработката на резултатите целим да получим йерархията на потребностите – т.е.,
ранговата редица от потребностите на съответната изследвана група. За целта първо се
изчислява средно аритметично по всеки от айтемите в скалата и след това потребностите се
ранжират според получените средни аритметични. Ако има еднакви стойности, в по-горна
позиция излиза айтемът с по-малка дисперсия (т.е, по-голяма степен на съгласие у
изследваните лица относно оценяването му).
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Таблица 1. Бланка за изследвания с методиката.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК
В живота на всеки човек има различни неща, които му носят най-голямо удовлетворение и към които той
най-силно се стреми. По-долу са изброени такива неща, към които хората се стремят в различна степен.
Опитайте се да прецените до каква степен те имат значение ЗА ВАС ЛИЧНО, тоест, доколко те ВИ НОСЯТ НАЙГОЛЯМО ВЪТРЕШНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.
Поставете знака “Х” под съответната графа.
Какво значение придавате?
Много
СравниСредно СравниМного
малко
телно
телно
голямо
малко
голямо
1. Да получавам признание от хората и обществото,
да ме уважават.
2. Да се чувствам сигурен (-на)
в материално и финансово отношение.
3. Да получавам знания за различните неща
от света, който ни заобикаля.
4. Да бъда самостоятелен (-на),
да действам по своя собствена програма.
5. Да общувам със своите
познати и приятели.
6. Да постигам успех във всяко нещо,
с което се заема.
7. Да мога да ръководя и направлявам действията
на другите хора.
8. Да упражнявам и развивам
своите заложби и способности.
9. Да имам осигурени грижи и закрила
от родители и близки.
10. Да имам контакт с красивото и прекрасното в
литературата и изкуството.
11. Да получавам обич и да давам обич
на любимо същество.
12. Да откривам нови и неизвестни неща, да
решавам проблеми в науката и техниката.
13. Да помагам на другите,
на тези, които са в нужда.
14. Да променям и усъвършенствам обществото,
човешките дейности, условията на живот.
Дата: ………. Име: …………………………………………………………………………Пол: …..
Възраст: …………………….. Клас:....... Училище: ………………………………………………..
Благодарим Ви за участието!
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ПСИХОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СКАЛАТА
Някои психометрични показатели на тази скала за изследване на потребностите ще
бъдат представени по-долу на основата на данни, получени при изследване на 320 студенти
от НСА (тогава ВИФ) – 230 мъже (средна възраст 22.3 г.) и 90 жени (средна възраст 20,1 г.),
обучавали се през 1985 и 1986 г. във втори курс.
В следващите години тази методика също е прилагана, но в модифициран вариант изменени са формулировките на някои от айтемите с цел съобразяване с особеностите на
изследваните лица [3]. Така „Да имам контакт с красивото и прекрасното в литературата и
изкуството“ стана „Да имам контакт с красотата в природата и изкуството“ (защото
студентите често отбелязваха, че почти не четат художествена литература и не ходят по
изложби, но често излизат сред природата и търсят срещите с нейната красота), а „Да
откривам нови и неизвестни неща, да решавам проблеми в науката и техниката“ се промени
като „Да откривам нови и неизвестни неща, да решавам проблеми в науката и практиката“
(понеже студентите често изтъкваха, че въобще не се интересуват и не се занимават с
техника, но по-скоро се интересуват от новостите в спортната практика). Затова за целите на
представянето на оригиналната методика са използвани единствените данни, с които
разполагам в момента – данни, получени при изследвания преди 28-29 години.
В табл. 2 е представена описателната статистика за цялата извадка (N=320), а в табл.
3 – сравнението на показателите при жените и мъжете.

Айтем 1- потребност от признание
Айтем 2 – потребност от материална сигурност
Айтем 3 – познавателна потребност
Айтем 4 – потребност от автономия
Айтем 5 – потребност от общуване
Айтем 6 – потребност от успехи
Айтем 7 – потребност от доминиране
Айтем 8 – потребност от самоактуализация
Айтем 9 – потребност от грижи и закрила
Айтем 10 – естетическа потребност
Айтем 11 – потребност от любов
Айтем 12 – потребност от творчество
Айтем 13 – алтруистична потребност
Айтем 14 – потребност от иновация

Mean
3,89
4,04
4,11
4,47
4,37
4,15
3,17
4,28
3,06
3,82
4,39
3,23
3,96
3,33

Таблица 2. Описателна статистика
SD
Min
Max
Range
,987
1
5
4
,833
1
5
4
,789
1
5
4
,773
1
5
4
,766
1
5
4
,970
1
5
4
1,154
1
5
4
,805
1
5
4
1,212
1
5
4
,979
1
5
4
,933
1
5
4
1,085
1
5
4
,836
1
5
4
1,124
1
5
4

Заб. Нулите пред десетичните запетаи са пропуснати.

Сравнението на получените резултати по отделните айтеми при мъжете и жените е
извършено с помощта на непараметричния тест на Ман-Уитни (понеже проверката на
разпределението по отделните айтеми показа, че при всички тях то се отличава
статистически значимо от нормалното). Резултатите от U-теста показват статистически
значимо различие по пол при айтемите 1, 9 и 10, като и в трите случаи резултатите при
жените са по-високи в сравнение с тези на мъжете. Т.е., при жените са по-силно изразени
потребностите от признание, от закрила и грижи, а също така и естетическата потребност.
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Таблица 3. Сравнение на показателите при мъжете и жените.
Айтем 1- потребност от признание
Айтем 2 – потребност от материална сигурност
Айтем 3 – познавателна потребност
Айтем 4 – потребност от автономия
Айтем 5 – потребност от общуване
Айтем 6 – потребност от успехи
Айтем 7 – потребност от доминиране
Айтем 8 – потребност от самоактуализация
Айтем 9 – потребност от грижи и закрила
Айтем 10 – естетическа потребност
Айтем 11 – потребност от любов
Айтем 12 – потребност от творчество
Айтем 13 – алтруистична потребност
Айтем 14 – потребност от иновация

Мъже
M
SD
3,79 1,008
4,02
,859
4,08
,768
4,43
,811
4,37
,770
4,20
,931
3,23 1,141
4,25
,839
2,97 1,216
3,75
,979
4,40
,886
3,27 1,095
3,94
,872
3,41 1,118

Жени
M
SD
4,15
,886
4,09
,763
4,18
,843
4,56
,658
4,36
,761
4,00
1,055
3,01
1,179
4,34
,709
3,30
1,172
4,01
,959
4,37
1,049
3,13
1,057
4,00
,739
3,15
1,124

р
,002
,680
,179
,308
,879
,128
,088
,574
,041
,027
,591
,372
,679
,050

Ранг
Мъже
Жени
9
6
7
7
6
5
1
1
3
3
5
10
13
14
4
4
14
11
10
8
2
2
12
13
8
9
11
12

Заб. С получерен шрифт са отбелязани значимите различия по теста на Ман-Уитни и разликите в
ранговете, надминаващи 2 рангови места. Нулите пред десетичните запетаи са пропуснати.

Анализът на данните позволи да се разкрие йерархията на потребностите при
мъжете и жените студенти (Табл. 3). Първите четири потребности са едни и същи в
йерархиите и на мъжете, и на жените:
1. Потребност от автономия.
2. Потребност от любов.
3. Потребност от общуване.
4. Потребност от самоактуализация.
По-нататък следва най-голямото разминаване от 5 рангови места – потребността от
успех е на 5 място при мъжете, докато при жените е едва на 10 място, предхождана от
потребността от познание, от признание и пр., но тъй като те са с много близки стойности,
едва ли може да се направят някакви коректни изводи от различията в средната част на
ранговата редица.
„Отхвърлените“ потребности при мъжете са: 14. потребността от закрила, 13.
потребността от доминиране, 12. потребността от творчество и 11. потребността от
иновации. При жените това са: 14. потребността от доминиране, 13. потребността от
творчество, 12. потребността от иновации и 11. потребността от закрила.
Следователно, едни и същи са водещите потребности и най-слабо изразените
потребности при изследваните студенти – жени и мъже. Най-удовлетворяващи за младите
хора са типичните за изследвания възрастов период самостоятелност, задоволяването на
социалните потребности (любов и общуване с приятели), а също така и разкриването и
утвърждаването на способностите (самоактуализацията).
Трябва да се напомни обаче, че в годините на изследването мъжете учат във висшите
училища след излизане от казармата, т.е. те притежават значително по-голяма
психосоциална зрялост в сравнение със сегашните мъже-студенти в редовната форма на
обучение. При провеждане на изследвания в съвременната социална ситуация вероятно ще се
открият много по-големи, дори драматични различия в йерархията на водещите потребности
при жените и мъжете студенти (за сравнение – [3]).
Накрая е извършен и експлоративен факторен анализ по метода на главните
компоненти за разкриване на структурата на скалата. Факторният анализ разкрива наличието
на пет фактора с факторно тегло над 1. Първият фактор с факторно тегло 3,146 обхваща 22,5
% от дисперсията, вторият фактор с факторно тегло 1,52 обхваща 10,9 % от дисперсията,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

395

третият фактор с факторно тегло 1,363 обхваща 9,7 % от дисперсията, четвъртият фактор с
тегло 1,1 обхваща 7,9 % от дисперсията и петият фактор с тегло 1 обхваща 7,2 % от
дисперсията, т.е. общо обяснената дисперсия е 58, 2%.
В първия фактор са обединени айтемите 10, 12 и 3. Съдържателно в този фактор се
включват естетическата потребност, потребността от откривателство и творчество и
познавателната потребност. Можем да наречем фактора „интелектуални потребности“.
Във втория фактор са обединени айтеми 11, 13 и 5, т.е., потребността от любов,
алтруистичната потребност и потребността от общуване. Можем да наречем фактора
„афилиация“. В третия фактор са обединени айтеми 7, 14 и 6 – потребностите от успех,
доминиране и иновация. Можем да наречем фактора „влияние“, тъй като обхваща различни
страни на влиянието върху обществото. В четвъртия фактор са обединени айтемите 2, 9 и 1
– потребностите от материална сигурност, от получаването на закрила и потребността от
признание. Това, което обединява смислово айтемите, е позицията на получаване от
социума. Айтем 4 – потребността от автономия, - остава в последния фактор номер пет.
Айтем осем – потребността от самоактуализация, - не получава високи факторни тегла по
нито един от факторите, т.е. остава относително изолиран от смисловата структура на
останалите потребности. Тези две страни на себеутвърждаването в младежка възраст потребностите от автономия и самоактуализация, - са отделни и различни от останалите
потребности в скалата (Табл. 4).
Таблица 4 . Факторни тегла на айтемите
(след варимакс ротацията)
Фактори
1
Айтем 10
Айтем 12
Айтем 3
Айтем 11
Айтем 13
Айтем 5
Айтем 8
Айтем 7
Айтем 14
Айтем 6
Айтем 2
Айтем 9
Айтем 1
Айтем 4

2
,725
,696
,689
-,042
,241
,237
,333
,031
,346
,103
-,064
-,033
,455
,089

3
,192
,009
,146
,751
,679
,657
,402
-,007
,188
,174
,025
,052
,101
,083

4
-,100
,315
,116
,153
,285
-,285
,211
,826
,547
,511
,065
,049
-,012
-,021

5
-,056
-,075
,129
,171
-,138
,056
,332
,088
-,374
,368
,734
,518
,514
,016

,058
-,067
,207
,199
-,061
-,098
,232
-,038
-,139
,107
,033
-,488
-,124
,856

Виждаме как 14-те психогенни потребности образуват своеобразни семантични
констелации, разкриващи смисловите конструкти, заложени от създателя на метода.
Интересно е да се отбележи, че според получените резултати, в периода на изследването
студентите не чувстват изразена потребност за извършване на социална промяна и не я
свързват със своите самостоятелни действия, а с властта да направляваш действията на
другите (друга потребност, която не „зарежда“ поведението на младите хора в средата на 80те години).
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Възможно ли е така откроените фактори да се използват в качеството на субскали, по
които да се изчислява отделен бал? Отговорът (поне засега) е „не“, защото получените данни
говорят за неприемливо ниска консистентност на така получените подскали (единствено
при първата – „интелектуални потребности“, - коефициентът Алфа на Кронбах надхвърля
0.60). Възможно е евентуалното бъдещо прилагане на скали с по-голяма размерност (7- , 9или 11-степенни) при студенти да спомогне за избягване на „ефекта на тавана“ и съответно
да се стигне до по-голяма консистентност на така получените скали. Освен това следващи
изследвания трябва да проверят дали действително може да се говори за относително
постоянна факторна структура на скалата или тази структура варира в много голяма степен в
зависимост от особеностите на изследваните извадки.
ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СКАЛАТА
Представените резултати от изследване с помощта на методиката на И. Паспаланов
„Водещи потребности“ илюстрират прилагането на методиката за целите на изследване на
относителната сила и на структурата на потребностите при отделни групи.
Възможно ли е да се прилага методиката и за целите на индивидуалната
диагностика и в консултативната практика? Това е трудно приложимо в общия случай,
понеже голяма част от изследваните лица оценяват значимостта на отделните айтеми като
„много висока“. Често се срещат случаи, когато от 5 до 7 айтема получават най-високата
оценка при дадено изследвано лице. В такъв случай предлагам прилагането на методиката да
продължи с втора част – ранжиране. Този вариант на приложение на методиката на И.
Паспаланов също е апробиран при студенти от НСА. Използва се следната устна инструкция:
„Прегледайте отново оценките, които дадохте на отделните неща в тази таблица.
Колко от тях сте оценили с най-високата оценка? Моля да ги преброите и да оградите тези
най-високи оценки с кръг. Сега се концентрирайте само върху нещата, които сте оценили с
най-висока оценка. Моля да ги подредите по степен на значимост за вас като най-значимото
ще бъде номер 1, следващото по значимост – номер две и така до края на оценените от Вас с
най-високата оценка.“ След като изследваните лица приключат работата – „Доколко беше
трудна тази задача? Защо? Какъв критерий използвахте, за да ги подредите?“
Тази нова задача за ранжиране обикновено се оказва доста трудна за студентите, като
по-голямата част от тях признават, че за пръв път са се замисляли по въпроса. В момента, в
който започва ранжирането, започва и ценностният избор – всяка потребност се оценява не
сама за себе си, а в съотношение с другите значими за личността потребности, т.е. като
единица от едно взаимосвързано цяло. При това ценностният избор се извършва на основата
на единен критерий – значимостта от по-ценни към по-малко ценни обекти (Rokeach, 1973,
цит. по Гарванова, 2013).
Много от студентите изпитват ценностен конфликт по време на задачата за ранжиране
и разбират на преживелищно равнище (а някои от тях дори получават инсайт), че много
често удовлетворяването на една потребност възпрепятства удовлетворяването на друга, но и
че също така е възможно реализацията на една потребност да подпомага или дори да прави
възможна реализацията на други и тогава те стават взаимнодопълващи се.
Защо при това положение в методиката на Паспаланов се използва скалиране, а не
ранжиране? Задачата за ранжиране е твърде сложна и времеемка, ако трябва да се ранжират
повече от 5-7 обекта; същевременно, когато работим с ранговите редици, ние се спираме
предимно или дори само на обектите в най-горната и в най-долната част на редицата. При
използване в индивидуалната работа с клиенти на ранжиране само при най-високо оценените
потребности се съкращава доста съществено времето за изследването, без да се губи откъм
точността и значимостта на получаваната информация.
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При индивидуални изследвания може също така да се сравнят оценките по отделните
айтеми и крайната рангова редица с получените при изследвания върху групата, към която
принадлежи изследваният – напр. ученици, студенти, ученици от даден тип училища или
висши училища и т.н. Напр., ако при младежи потребностите от автономия, любов,
общуване, самоактуализация се спускат надолу в ранговата редица и особено ако влязат сред
последните 4-5, това е индикация за психологически неблагополучия и дори своеобразен
сигнал, че е необходима психологическа помощ.
Същевременно обаче не трябва да се забравя влиянието на настъпилите слез 1989 г.
обществено-икономически промени. При изследване през 1999 г. с вече споменатата
модификация на настоящата методика (изменена формулировка на два от айтемите,
визиращи естетическата потребност и потребността от творчество) се установи, че при
студентите от НСА потребността от автономия е слязла вече до 7-мо място при мъжете и 8
място при жените, потребността от материална сигурност се е изкачила от 7-мо до трето
място в йерархията на потребностите при жените, а потребността от закрила е напуснала
групата най-ниско оценените потребности при мъжете и е влязла в средната част на
ранговата редица [3]. Въпреки това, на първите две места и при двата пола остават
потребността от любов (първо място при жените, второ – при мъжете) и потребността от
общуване с приятелите (първо място при мъжете, второ – при жените), а на последните три
места и при двата пола са отново потребностите от иновация (промяна на обществото),
творчество и доминиране.
В обобщение, за да може методът да се прилага и за индивидуални
психодиагностични изследвания, първо трябва да сме извършили груповото изследване, въз
основа на което да се ориентираме относно равнището на оценки по отделните айтеми и
йерархията на потребностите в съответната група, към която принадлежи изследваното лице.
Прилагането на методиката за учебни цели е подходящо при разглеждане на темата за
потребностите и мотивите на личността, а също така и в тематиката на психологията на
юношеството и младостта. След като студентите попълнят отговорите си и особено ако
извършат и споменатото по-горе ранжиране, те навлизат много по-бързо в понятията на
съответната област и с по-голяма лекота си служат с терминологията в сравнение със случая,
когато първо започваме с теорията, а след това се попълва скалата „Йерархия на
потребностите“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методиката „Водещи потребности“ („Скала за йерархията на потребностите“) от И.
Паспаланов е предназначена за изследвания на ученици и студенти. При евентуално
изследване на хора в зряла възраст и упражняващи своята професия, вероятно трябва да се
извърши модификация на методиката така, че да се включват формулировки на айтеми,
отразяващи особености на професионалния и семейния живот.
Скалата за йерархията на потребностите се използва за групови сравнения на рангови
редици, съставени от 14 психогенни потребности. При евентуално прилагане на метода за
индивидуални изследвания е необходимо сравнение на получените данни с данните за
групата, към която принадлежи изследваното лице. За целите на консултативната практика
се препоръчва допълнителен втори етап на работа с методиката – ранжиране на оценените с
най-висока оценка потребности и последващо обсъждане на критериите за ранжиране, а
също така и на степента на съответствие или разминаване между критериите за избор при
изследването и в реалния живот - между декларирани преценки и поведение.
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ПРОЦЪФТЯВАНЕТО (FLOURISHING SCALE, DIENERETAL., 2010)
Доц. Живка Тодорова Желязкова–Койнова, д-р, НСА „В. Левски“
BULGARIAN ADAPTATION OF THE FLOURISHINGSCALE
(DIENERETAL., 2010)
Associate Professor ZshivkaTodorovaZsheliaskova-Koynova, PhD,
NSA „V. Levski”
Целта на настоящото изследване е да се адаптира Flourishing scale (Dieneretal., 2010) - скала за изследване
на процъфтяването (flourishing). Изследвани са две извадки (I – N=105, 80 мъже и 21 жени и II – N=181,
138 мъже и 37 жени) на възраст от 20 до 52 г. Представят се психометричните показатели на българския
вариант на теста. Резултатите от експлоративния и от конфирматорнияфакторен анализ показват, че
българският вариант на теста се състои от две скали, отразяващи съответно психичното и социалното
благополучие. Вътрешната консистентност на скалите е адекватна. Възрастта не влияе върху
показателите на процъфтяването, но полът е значим фактор, като показателите по всички скали при
жените са по-високи в сравнение с тези на мъжете. Получените зависимости съответстват на резултати
от изследвания, проведени в други страни.
The aim of the study was to adapt the Flourishing scale (Diener et al., 2010) to Bulgarian.The psychometric
properties of the scale are explored by using 2 Bulgarian samples (I: N=105, 80 males and 21 females; II: N=181,
138 males and 37 females) aged 20-52. The results of ЕFA and CFA show that the Bulgarian version of the
Flourishing scale consists of two subscales reflecting psychological well-being and social well-being. The internal
consistency of the scales is adequate. Age does not influence flourishing but sex does: females score higher than
males on both scales. These findings are supported by study results from other countries.

Терминът „процъфтяване“ (flourishing)описва високите равнищана субективно
благополучие [16]. Според Huppert&So, процъфтяванетоeкомбинация от това да се чувстваш
добре и да функционираш ефективно [13]. Под „процъфтяване“ Dieneretal. [5] разбират
психосоциалния просперитет.
Процъфтяването представлява горния край на спектъра на психичното здраве и е
полярна противоположност на психичните разстройства [13]. Индивидите, които
процъфтяват (т.е., имат високо равнище на субективно благополучие), работят продуктивно,
учат ефективно, имат по-добри взаимоотношения, по-вероятно е да допринасят за своите
общности, имат по-добро здраве и по-голяма очаквана продължителност на живота [5,11,12].
Huppert&Soопределят три основни характеристики на процъфтяването – 1. позитивни
емоции; 2. интерес и вътрешна ангажираност; и 3. смисъл; както и шест допълнителни
характеристики:1. самооценка; 2. оптимизъм; 3. резилиентност; 4. виталност; 5.
самоопределение; 6. позитивни взаимоотношения [13].В по-късна публикация същите автори
включват в модела на процъфтяването десет характеристики, като са добавени емоционална
стабилност и компетентност, но е извадено самоопределението[14].
Модел с повече дименсии на процъфтяването предлага Keyes[15], като включва
позитивния афект, психичното благополучие (измервано стеста на Ryff[20] и включващо
себеприемане, позитивни взаимоотношения, личностно израстване, смисъл на живота,
управление на средата, автономия) и социалното благополучие, измервано със скалите
социално приемане, социална актуализация, социален принос, социална кохерентност и
социална интеграция [15].
При избора на компоненти за новата скала, изследваща процъфтяването,
Dieneretal.явно се опитват да вземат най-ценното от тези два модела. Позитивният афект не е
включен въвFlourishingscale,тъй като за неговото измерване в същата статия се предлага
нова скала – Скалата за позитивни и негативни преживявания (TheScaleof
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PositiveandNegativeExperience) [5]. Също така се изключва и емоционалната стабилност,
както и останалите компоненти, които също имат факторни тегла само по първия фактор от
изследването на Huppert&So- виталност и резилиентност[14]. Запазени са компонентите с
факторни тегла по втория фактор – компетентност; смисъл; интерес и вътрешна
ангажираност; оптимизъм; самооценка и позитивни взаимоотношения.Относителното тегло
на социалното благополучие за процъфтяването се засилва, като се включват три айтема
вместо един, както е в модела на Huppert&So[13,14].
Скалата за изследване на процъфтяването (FlourishingScale) се състои от общо 8
айтема, като 5 от тях отразяват важни аспекти на психичнотоблагополучие: смисъл на
живота, интерес и вътрешна ангажираност, чувство за компетентност, самоуважение,
оптимизъм. Специално внимание се обръща на свързаността със социума в останалите 3
айтема от скалата, отразяващи позитивните взаимоотношения, социалния принос и
уважението от околните. Скалата за оценка е 7-степенна, от 1 – напълно несъгласен, до 7 –
напълно съгласен. По-високият бал съответства на по-висока степен на процъфтяване
(психосоциално благополучие). Нито един айтем не се прекодира [5].
Скалата има висока вътрешна консистентност (α = 0.87) и темпорална стабилност (r =
0.71 за период от 1 месец) и демонстрира силни корелации със скалите от теста на Ryff [20],
измерващ психичното благополучие, с оптимизма, измерен с LOT-R, с удовлетвореността на
основните психологически потребности (автономия, компетентност и свързаност), с
жизнената удовлетвореност и с бала по Стълбата на Кантрил[5].
Тестът е адаптиран и за други езици, като португалски [22], турски [21], фарси
[17],японски [23] и е преведен на немски [6].Липсата на българска адаптация на теста и
необходимостта от прилагането на подобни инструменти за изследвания в областта на
психосоциалнотоблагополучие, както и за целите на консултативната практика,ни насочиха
към идеята за българска адаптация на скалата.
МЕТОДИКА
Целта на настоящото изследване еда се адаптира за български условия
Flourishingscale[5].
Задачинаизследването:
1. Дасеизследвафакторнатаструктуранабългарскатаверсиянаскалата с експлоративен
и конфирматоренфакторен анализ.
2. ДасеустановивътрешнатаконсистентностнаскалитеотбългарскатаверсиянаFlourishi
ngscale.
3. Дасеустановятхарактеристикитенаразпределениетонабалапоскалата.
4. Дасепроследивлияниетонафакторитеполи
възраствърхуразпределениетонабалапоотделнитескали.
Изследваните лица - студенти, обучаващи се в НСА в различните степени и форми на
обучение, на възраст от 20 до 52 години, - саразпределени вдве извадки – първата, състояща
се от 80 мъже и 21 жени, общо 105 лица (четирима от изследваните не са съобщили пола си)
и втората – състояща се от 138 мъже и 37 жени, общо 180 лица (петима не са съобщили пола
си). Средната възраст на първата извадка е 29.73 г., а на втората – 30.06 г.
Преводът на скалата от английски на български език се осъществи от трима
преводачи: един специалист по английски език, един специалист по психология с добри
английски езикови умения и един специалист по английски език и по психология. При
сравнението на преводите се приеха вариантите на айтемите и съответно инструкцията, по
които имаше съгласие на поне двама от преводачите.
При анализа на данните са използвани пакетите от приложни програми за
математико–статистическа обработка AMOS-20 иSPSS-20.0 – подпрограмите за описателна
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статистика, факторен анализ, корелационен анализ, t-критерий на Стюдент при независими
извадки, еднофакторендисперсионен анализи подпрограмата за изчисляване на коефициента
Алфа на Кронбах (измерител на вътрешната консистентност на скалите).
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОБСЪЖДАНЕ
Експлоративенфакторен анализ на българската версия на Flourishingscale
Извършен беше експлоративенфакторен анализ по метода на главните компоненти
върху данните, получени от първата извадка (n=105). Факторният анализ разкрива наличието
на два фактора с факторно тегло над 1. Първият фактор с факторно тегло 2.93 обхваща 36.7%
от дисперсията, вторият фактор с факторно тегло 1.29 обхваща 16.1% от дисперсията, т.е.
общо обяснената дисперсия е 52.8 %.
В първия фактор влизат всичките осем айтема на скалата с високи факторни тегла
(Табл. 1). Във втория фактор са обединени айтемите 2,4 и 8 (с положителни факторни тегла),
които са свързани с взаимоотношенията с околните – „Взаимоотношенията ми с хората са
подкрепящи и удовлетворяващи“, „Активно допринасям за щастието и добруването на
околните“ и „Хората ме уважават“. Останалитеайтеми имат отрицателно тегло по втория
фактор. Ако първият фактор отразява процъфтяването като цяло, то вторият фактор отразява
относителното противопоставяне на индивидуалното и социалното при обуславянето на това
явление. В Табл. 2 са представени факторните тегла след ротацията.
Резултатите от факторния анализ ни насочват към приемане на двуфакторно решение,
съответстващо на наличието на две скали в теста, които отразяват индивидуалното и
социалното обуславяне на процъфтяването.
Таблица 1.
Факторни тегла на айтемите
(експлоративенфакторен анализ)
1

Айтем 6
Айтем 1
Айтем 4
Айтем 8
Айтем 7
Айтем 5
Айтем 3
Айтем 2

Фактори
,705
,670
,599
,596
,582
,550
,533
,498

2

-,018
-,293
,563
,291
-,276
-,483
-,325
,605

Таблица 2.
Факторни тегла на айтемите
(след варимакс ротацията)

Айтем 1
Айтем 5
Айтем 7
Айтем 6
Айтем 3
Айтем 4
Айтем 2
Айтем 8

1

Component
,708
,704
,696
,668
,595
,131
,003
,366

2

,083
,050
,078
,290
,134
,879
,740
,595
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Flourishingscaleе еднофакторна скала и в оригинал, и при адаптирането й за други
езикови и културни среди[5,8,17,21,22,23], така че получените при експлоративнияфакторен
анализ резултати се налага да бъдат проверени чрез конфирматоренфакторен анализ.
КОНФИРМАТОРЕНФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА
FLOURISHINGSCALE
Факторната структура на българската версия на въпросника е изследвана с помощта на
конфирматоренфакторен анализ на данните, получени във втората извадка (n=180). Целта на
този вид факторен анализ е да оцени до каква степен емпирично получените данни
съответстват на предварително зададен теоретичен модел. В случая са зададени еднофакторен
и двуфакторен модели със съответната структура на айтемите, принадлежащи към отделните
скали, на фона на независимия модел (при който айтемитеса некорелирани) – Табл. 3.
При избора на критерии за оценка на моделите се ръководихме от препоръките на
Garson [7], а също така и от идеите на Hoyle&Panter[9], Kline[18] и Byrne[3,4]. Всички тези
автори препоръчват да се използват няколко коефициента на съответствие (fit), за да се
прецени по-точно изследваният модел.
Първият използван коефициент е хи-квадрат (chi-squarefitindex - CMIN в AMOS).
Стойностите на хи-квадратпри всички модели са твърде високи, за да се отхвърли нулевата
хипотеза (Табл.3). Понеже коефициентът CMIN е чувствителен към обема на извадката,
обикновено се препоръчва използването на коефициента “нормиран хисвадрат” (normedchisquare - CMIN/df – хи-квадрат, делено на степените на свобода). Kline[18] характеризира
стойностите под 3 на този коефициент като добро съответствие; стойности под 1 говорят за
слабо пасване на модела. В случая, CMIN/df = 1.90 при двуфакторното решение и 2.92 при
еднофакторното – и двете стойности са в обхвата на доброто съответствие (Табл. 3).
Насочихме се към използване на коефициентите RMSEA, CFI и IFI - едни от наймалко чувствителните към обема на извадката индекси [7].
RMSEA (rootmeansquareerror of approximation - корен от средната квадратична грешка
на апроксимацията) е индикатор на усреднените разлики между наблюдаваните ковариации
и ковариациите, заложени в теоретичния модел. Стойности, по-малки или равни на 0.06,
означават добро съответствие на модела, а стойности между 0.06 и 0.08 – адекватно
съответствие[10]. Получената стойност на RMSEA за двуфакторния модел - 0.071 –
свидетелства за адекватно съответствие на този модел, за разлика от стойността на този
коефициент при еднофакторното решение (0.103).
Таблица 3.
Резултати от конфирматорнияфакторен анализ на Flourishingscale
Fit index
χ2

Двуфакторно решение
36.114

Еднофакторно решение
58.465

Независим модел
256.636

df
CMIN/df
CFI
IFI
RMSEA
BCC

19
1.901
0.922

20
2.923

36
7.129
0
0
0.185
273.478

0.928

0.071
88.746

0.826
0.837
0.103
108.991

СFI (BentlerComparativeFitIndex – Сравнителен индекс на пасване на Бентлер) e
коефициент от групата индекси, оценяващи съответствието на хипотетичния модел в
сравнение с нулевия модел. СFI варира от 0 до 1, като стойности, близки до 1 (между 0.95 и
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1), са индикатори на добро съответствие [7]. При двуфакторния модел CFI = 0.922, докато
при еднофакторния модел CFI =0.837, т.е. степента на съответствие е по-висока при
двуфакторния модел (Табл. 3).
Друг коефициент от същата група, който е относително независим от размера на
извадката, е IFI(Incrementalfitindexили Bollen’sIncrementalFitIndex; BL89). Той се
интерпретира по същия начин като CFI – препоръчителните стойности са между 0.95 и 1, а
стойности под 0.90 означават, че моделът се нуждае от съществени подобрения [7].
Получената стойност на IFIза двуфакторния модел – 0.93, - дава индикация за адекватно
съответствие (fit) на модела, за разлика от стойността на индекса при еднофакторното
решение (0.837)- Табл. 3.
За сравнение на двата модела използваме и коефициента ВСС (BrowneCudeckcriterion). Този коефициент принадлежи към групата коефициенти, базирани на
теорията на информацията и предлагащи относителна оценка на количеството информация,
което се губи, когато даден модел се използва за репрезентация на процеса, генерирал
данните. Тази група коефициенти се използват за сравнение на модели, като моделът, който
генерира най-ниски стойности, е за предпочитане; абсолютните стойности на индексите в
случая са без значение. Тъй като моделите в случая са относително прости, беше избран
коефициентът ВСС. При сравнението на стойностите на ВСС, получени при двата модела
(88.75 при двуфакторния и 108.99 при еднофакторния) може да се стигне до извода, че помалко информация се губи при двуфакторния модел в сравнение с еднофакторния[2].
При обобщаване на получените резултати става ясно, че двуфакторният модел има подобро съответствие спрямо емпирично получените данни и следва да бъде предпочетен пред
еднофакторния. Получените коефициенти дават индикация за адекватно съответствие на
двуфакторния модел.
Резултатите от факторните анализи показват, че българският вариант на
Flourishingscale се състои от две скали, отразяващи индивидуалните и социалните
компоненти на процъфтяването (т.е., психичното благополучие и социалното благополучие).
Тъй катои съдържателно, и формално двете скали са свързани и обхващат различни страни
на едно и също явление, считаме за допустимо след като се изчисли балът по двете скали, да
се изчисли и общ бал по целия тест.
Предполагаме, че полученият резултат отразява относително по-ниското равнище на
социално благополучие в нашата страна, дължащо се на по-ниско качество на общуването и
на по-ниска степен на социално доверие в сравнение с други страни[1]. Тази хипотеза може
да бъде проверена в по-нататъшни изследвания.
Резултатите от корелационния анализ са представени в Табл. 4. – над диагонала са
резултатите, получени в първата извадка, а под диагонала – получените във втората извадка.
Резултатите са доста близки и показват, че двете скали на теста не са независими, а имат
умерена корелация помежду си. Закономерно 5-айтемната първа скала има относително поголямо тегло при определяне на бала по цялата скала в сравнение с 3-айтемната втора скала.
Таблица 4.
Сравнение на корелациите между скалите на теста при двете извадки

1.
2.
3.

No

Название на скалата
Индивидуални компоненти
Социални компоненти
Процъфтяване - общо

Индивид.
компоненти
397**
.888**

Соц. компоненти
.394**.
.774**

Процъфтяване общо
.895**
.763**

В Табл. 5 са представени коефициентите на вътрешна консистентност на скалите за
двете изследвани извадки.
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Вътрешната съгласуваност на всички скали трябва да надхвърля стандарта от 0.70 [24],
но в случая на по-къси скали, каквито са 3-айтемните, 0.60 е напълно приемлив праг [19]. В
настоящето изследване са регистрирани приемливи резултати по отношение на вътрешната
консистентност на скалите: стойностите на коефициента Алфа на Кронбах варират между
0.63 (при 3-айтемната втора скала) и 0.74 (за целия тест).
Таблица 5.
Сравнение на вътрешната консистентност на скалите в двете извадки
No
1.
2.
3.

Название на скалата
Индивидуални компоненти
Социални компоненти
Процъфтяване - общо

Алфа на
Кронбах
(първа извадка)
n=105
0.72
0.63
0.74

Алфа на
Кронбах
(втора извадка)
n=180
0.70
0.63
0.73

Подобен резултат за вътрешната консистентност на скалата получават
изследователите в Португалия при една от извадките, съизмерима с извадката от настоящото
изследване: α=0.78 при N=194 [22]. В останалите случаи са изследвани значително по-големи
извадки (напр. над 650 лица в САЩ и Сингапур, и дори над 9600 лица в Нова Зеландия),
което закономерно повишава стойностите на коефициента Алфа на Кронбах над 0.8 и дори
над 0.9 [5,8,21,22,23].
Описателната статистика е представена в табл. 6. Предвид евентуалното използване
на данните от таблицата за норми и групови сравнения, в случая са представени данните от
обединената извадка. За улесняване на сравненията е използван усредненият бал, а не
общият бал по скалите.

No
1.
2.
3.

Названиенаскалата
Индивидуални компоненти
Социални компоненти
Процъфтяване – общо

Mean
5,90
5,46
5,73

SD
0,63
0,77
0,58

Таблица 6.
Описателна статистика
Min
3,60
2,33
4,00

Max
7,00
7,00
7,00

Range
3,40
4,67
3,00

Сравнението на получените резултати разкрива, че в изследваната извадка
относително по-слабо са оценени социалните компоненти на процъфтяването (социалното
благополучие) –М=5.46 в сравнение с индивидуалните компоненти (психичното
благополучие) –М=5.90. Индивидуалните различия са значително по-големи по скалата
„Социални компоненти“ в сравнение със скалата „Индивидуални компоненти“.
Като цяло, изследваните лица оценяват равнището на процъфтяване значително над
средното (което при използваната скала е 4). Подобни са резултатите, получени от
изследователи от други страни. Средният бал по скалата варира от 4.58 (Япония, [23]) до 5.7
(Илинойс), 5.83 (Ню Джърси) и дори 6.01 (Северна Каролина) [5], като най-често се срещат
стойности около 5.50.
ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА И ВЪЗРАСТТА
ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БАЛА ПО ОТДЕЛНИТЕ СКАЛИ
За проследяване влиянието на фактора поле приложен t–критерият на Стюдент върху
данните на обединената извадка. Анализът на получените данни разкрива статистически
значимо влияние на пола, като жените демонстрират по-високи стойности и по двете скали,
оттам и по теста като цяло (Табл. 7).
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Таблица 7.
Влияние на пола върху разпределението на бала по скалите
No

Названиенаскалата

1.
2.
3.

Индивидуални компоненти
Социални компоненти
Процъфтяване – общо

Мъже

Mean
5.85
5.40
5.68

Жени

SD
0.62
0.76
0.56

Mean
6.17
5.76
6.01

SD
0.51
0.65
0.47

t
3.617
3.300
4.117

p
0.0004
0.0011
0.0001

Същата зависимост – по-високи стойности по скалата за процъфтяване при жените в
сравнение с мъжете, - докладва и Khodarahimiза Иран[17], без да ги интерпретира. Подобни
са резултатите на Hone, Harden&Schofield [8], получени в Нова Зеландия. Авторите
представят данните за различни възрастови групи, пол, етнос, семеен статус и пр., като
обсъждат само влиянието на семейния статус, образованието и заетостта, но не и на пола.
Изчисленията, извършени по представените в статията им [8] данни показват, че полът
оказва статистически значимо влияние върху процъфтяването (t=6.044, p<0.0001), като
жените в Нова Зеландия демонстрират значимо по-висок резултат от мъжете. Останалите
изследователи не представят данни относно влиянието на пола при адаптацията на скалата.
Засега не сме в състояние да предложим убедителна хипотеза относно причините за
по-високия бал при жените. Отговорът на този въпрос се нуждае от допълнителни
проучвания.
Анализът на резултатите показа, че факторът възраст не оказва статистически
значимо влияние върху разпределението на бала по скалите на теста. Коефициентите на
линейна корелация между възрастта и бала по отделните скали са съответно -0.034, -0.054 и 0.051 (статистически незначими). Прилагането на еднофакторендисперсионен анализ с 3
равнища на фактора възраст (І – 20-29 г., ІІ – 30-39 г. и ІІІ – над 39 г.) също показва, че
факторът не влияе статистически значимо върху разпределението на бала по отделните скали
(F=0.003, F=0.109 иF=0.047, респективно – статистически незначими). Следователно,
възрастта не е свързана с психосоциалното благополучие в изследваната българска извадка.
Същата зависимост – липса на влияние на възрастта върху процъфтяването, - докладва
и Khodarahimi[17]за Иран. Влиянието на възрастта върху процъфтяването не се дискутира от
останалите изследователи. Въпреки това, представените от Hone, Harden&Schofield
[8]данни,получени при изследването на над 9600 лица в Нова Зеландия, показват следната
възрастова динамика: повишаване на равнището на процъфтяването във възрастта 20-29 г. в
сравнение с юношеството, след което следва стабилизиране на показателя на същото
относително постоянно равнище до 49 г., последвано от постоянното му нарастване във
възрастовите периоди от 50 до 79 г. и спад след 80 г., но самодо равнището по време на
младостта и зрелостта. Ако установените от новозеландските автори зависимости важат и за
България, тогава липсата на възрастови различия в настоящото изследване е напълно
обяснима - всички изследвани лица с изключение на две са във възрастта 20-49 г., т.е. в
периода на стабилността. Поради това по-нататъшни изследвания върху динамиката на
възрастовите изменения на психосоциалното благополучие у нас би следвало да включват
също юношеска и старческа възраст.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от факторните анализи показват, че българският вариант на
Flourishingscale се състои от две скали, отразяващи съответно индивидуалните и социалните
компоненти на процъфтяването – психичното и социалното благополучие. Тъй като и
съдържателно, и формално двете скали са свързани и обхващат различни страни на едно и
също явление, считаме за допустимо след като се изчисли балът по двете скали, да се
изчисли и общ бал по целия тест.
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Вътрешната консистентност на скалите е адекватна. Социалните компоненти на
процъфтяването са оценени относително по-слабо в сравнение с индивидуалните
компоненти.
Възрастта не влияе върху показателите на процъфтяването, но полът е значим фактор,
като показателите при жените са по-високи в сравнение с тези на мъжете. Получените
зависимости съответстват на резултати от изследвания, проведени в други културни среди.
Информацията, получавана с помощта на българската версия на Flourishingscale, може
да бъде прилагана за изследователски цели в областта на позитивната психология,
психологията на личността, психология на здравето и медицинската психология, а също така
и в консултативната и психотерапевтичната практика.
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НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ
СТАТИСТИКИТЕ НА ТРУДНОСТ И ДИСКРИМИНАТИВНА СИЛА
НА ВЪПРОСИТЕ В РАМКИТЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ТЕСТОВА
ТЕОРИЯ И ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОР НА ТЕСТОВ ВЪПРОС
Любомир Георгиев Джалев
гл. ас., д-р, Нов български университет, департамент „Когнитивна наука и
психология”, ldjalev@nbu.bg
OBSERVATIONS ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN ITEM
DIFFICULTY AND DISCRIMINATION STATISTICS IN THE FRAME
OF CLASSICAL TEST THEORY AND ITEM RESPONSE THEORY
Liubomir Georgiev Djalev
ass. professor, PhD, New bulgarian university, Department of Cognitive science
and psychology, ldjalev@nbu.bg
Резюме
В доклада са представени резултатите от емпирично изследване, чиято цел е да се направи оценка на
приложимостта на основните тестови теории – CTT и IRT, представени чрез два конкретни модела. Като
методологически подход е възприет анализът на степента, в която очакваните свойства на теоретичните
модели се проявяват в емпиричните тестови данни. Изследването е фокусирано върху две статистики на
въпросите – тяхната трудност и дискриминативна сила, които са част от концептуалния апарат на двете
теории. Основният изследователски въпрос е свързан с взаимовръзките между разноименните индекси,
от една страна, и съответните им параметри, от друга, определени въз основа на голяма съвкупност от
реални данни, получени от тестовата батерия за оценка на постижения. Направени са две предположения
за очакваното поведение на статистиките: (i) за наличие на нелинейна взаимовръзка между стойностите
на индексите, определени в рамките на CTT и (ii) за липса на взаимовръзки от корелационен или
функционален тип между стойностите на параметрите, определени в рамките на IRT. Направена е серия
от корелационни анализи, която включва използването на рангови, линейни и нелинейни коефициенти
на корелация. Резултатите сочат наличието на нелинейни взаимовръзки между изследваните статистики
на въпросите в рамките на двата теоретични модела. За моделирането на тези взаимовръзки е приложен
методът на нелинейната регресия, чрез който са изведени апроксимиращи полиномни функции от втора
степен за модела на взаимовръзката между индексите в рамките на CTT и от четвърта степен за модела
на взаимовръзката между параметрите в рамките на IRT.
Summary
The report presents the results of empirical study aimed to assess the applicability of the basic test theories CTT and IRT, represented by two specific models. As a methodological approach has been adopted the analysis
of the extent to which the expected properties of theoretical models are obtained in the empirical test data. The
study is focused on two item statistics - their difficulty and discrimination, which are part of the conceptual
apparatus of the two theories. The main research question is related to the relationships between the two indices,
on the one hand, and their respective parameters, on the other, determined on the basis of a large set of real
data, obtained from the achievement test battery. Two assumptions are made about expected “behaviour” of the
statistics: (i) the presence of a nonlinear relationship between the index values, specified in the frame of CTT and
(ii) lack of relationship of correlation of functional type between the values of the parameters, specified in the
frame of IRT. A series of correlation analyzes was made, which includes the use of rank, linear and nonlinear
correlation coefficients. The results indicate the presence of nonlinear relationships between the studied item
statistics within the two theoretical models. For the modeling of these relationships, the method of nonlinear
regression was applied, by means of which two approximating polynomial function were derived: a quadratic
polynomial function for the model of the relationship between the indexes within the CTT and a quartic
polynomial function for the model of the relationship between the parameters witin the IRT.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

409

1. ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕСТОВИ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ
1.1. Класическата тестова теория срещу Теорията за отговор на тестов въпрос
Класическата тестова теория (CTT) и Теорията за отговор на тестов въпрос (IRT) са,
без съмнение, двете най-често прилагани теоретични рамки при разработването на
инструменти за психологическо измерване. Те притежават две важни особености, от които
произтичат основните изследователски въпроси в настоящия доклад: (i) моделите,
разработени в техните рамки, са модели на данни и (ii) те са функционално еквивалентни, но
независими, алтернативни системи за измерване.
Някои изследователи като Suppes [21], Frigg & Hartmann [12], Hambleton & Jones [14],
Fan [11] и др. разграничават понятията „теория” и „(тестов) модел”, разглеждайки първото
като родово по отношение на второто, видово понятие. Suppes отбелязва, че моделът е
теоретична структура, представляваща „една възможна реализация” на дадена теория, в
която „всички валидни твърдения на теорията са удовлетворени” [21, стр. 252]. Моделът
следователно представлява конкретизация на дадена теория, със специфични определения на
теоретичните понятия и техните връзки, предназначен за описание на група от сродни
феномени, които са част от полето на съответната теория. Обикновено 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 тяхното приложение. По
отношение на понятието за модел на тестова теория (CTT, IRT), в този доклад ще се
придържам към класификационната система на Suppes [ibid.], в която той обособява
специфичен клас „модели на данни”. Описвайки този клас модели, Suppes визира суровите
данни, които изследователят получава като непосредствен резултат от проведените от него
(емпирични) наблюдения. В тези модели суровите, реални данни се представят в един
непълен, но добре подреден, организиран и в известен смисъл идеализиран вид [14; 12].
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” [14, стр. 254].
Втората особеност е в това, че двете психометрични теории имат една и съща област
на приложение, ориентирани са към един и същи сегмент от действителността и са
предназначени за постигане на една и съща цел - скалиране на латентни черти. Те споделят и
някои общи характеристики на въпросите като трудност, дискриминативна сила и
налучкване на правилния отговор, които имат сходни интерпретации, съответно функции в
процеса на конструиране на психометричните инструменти. Същевременно върху една и
съща съвкупност от емпирични данни може да бъде приложен един или друг модел, избран
сред широката палитра от модели, предлагани от CTT и особено от IRT. В този смисъл CTT
и IRT са конкуриращи се теории, доколкото всяка от тях предлага собствен набор от
концептуални подходи, методи и техники за постигане на тази цел. Поради това при всеки
конкретен случай специалистът в областта на психологическите измервания следва ясно да
заяви своето предпочитание и да работи в едната или в другата теоретична рамка. Разбира се,
в своя избор той не е напълно свободен: решението трябва да бъде взето не “чрез основания
a priori”, а въз основа на конкретни емпирични доказателства за приложимостта на избрания
модел [20, стр. 14].
1.2. Приложимост на моделите на данни
Оценката на приложимостта на даден модел е критичен момент в психометричния
анализ. В този смисъл един теоретичен модел (в частност моделите на CTT и IRT), следва да
се разглежда като приложим, ако има съответствие между неговите допускания и
съответните характеристика на емпиричните данни. Hambleton & Jones, разглеждайки
проблема за приложимостта на тестовите модели във връзка с техните несъвършенства,
отбелязват, че „правилният” въпрос е не дали един модел е правилен или неправилен, а
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„…дали даден модел съответства на данните достатъчно добре, за да бъде полезен при
провеждането на измервателния процес” [14, стр. 254].
Поради описаните по-горе особености един теоретичен модел следва да бъде проверен
дали съответства на реалните феномени, към които предстои да бъде приложен. В частност,
при разработването на психологически инструменти оценката на годността на съответния
модел следва да се прави върху конкретна съвкупност от тестови данни, с добре обмислена
система от емпирични методи.
Необходимостта от съгласуване, от търсене на съответствие между теоретичния модел
и наличните емпирични данни, се подчертава от много специалисти в областта на
психологическите измервания [20; 7; 15; 11; 22]. Загрижеността на авторите е свързана преди
всичко с „твърдите”, нееластични модели на IRT, които по своята същност имат огромен
потенциал за решаване на различни изследователски и практически задачи. Въпреки това
при много от приложенията на тестовите модели съответствието между използвания модел и
емпиричните данни, както и последиците от евентуалните несъответствия, не са изследвани
адекватно или изобщо не са обект на изследователското внимание. Fan справедливо
отбелязва „емпиричното безмълвие” в тази насока, което, според него, изглежда странно [11,
стр. 359]. Weiner обръща внимание на това, 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” [22, стр. 36].
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. Както беше
отбелязано, в специализираната литература се наблюдава дефицит на преки сравнителни
анализи на двете теории [виж 14; 11; 4]. В най-общ план психометричната общност е
обединена около разбирането за безспорното превъзходство на IRT над CTT във всички
аспекти на психологическите измервания [19; 17; 15; 10; 3]. Авторите акцентират преди
всичко върху това, че IRT прекъсва две важни зависимости, които се разглеждат като
„вродени” недостатъци на CTT. Първата от тях е зависимостта на статистиките на въпросите
и на теста от групата от и. л., въз основа на която са получени. Втората е зависимостта на
тестовия бал от конкретния психологически инструмент, чрез който е направено
измерването. Параметрите на въпросите и на теста, както и личностовият параметър, в
рамките на IRT са независими от средата и в този смисъл са инвариантни [20; 16; 15; 11; 3].
Поради това инвариантността на статистиките се приема за едно от най-съществените
предимства на IRT, което я отдалечава от CTT и доближава измерването в нейните рамки до
физическите измервания.
1.3. Статистики на въпросите
Сред странностите в емпиричното безмълвие около адекватността на тестовите
модели е и отсъствието на изследвания на взаимовръзките между статистиките на въпросите
в рамките на всяка от двете теории. Тъй като настоящото изследване е фокусирано върху
тази проблематика, тук ще припомня особеностите на индикаторите за трудност и
дискриминативна сила на въпросите, които намират място паралелно в техните
концептуални рамки.
В рамките на CTT всеки въпрос се характеризира с три количествени индекса:
трудност, дискриминативна сила и индекс на налучкване на ключовия отговор.
• Трудността на въпроса (difficulty, proportion correct) е обобщаваща мярка за това как
и. л. са реагирали на поставения въпрос. Във формален план въпросът „как” се трансформира
в „колко” от и. л. са посочили ключовия отговор. Колкото по-малко и. л. са посочили
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ключовия отговор, толкова по-труден е въпросът. Математическият израз на тази концепция
е следният:

n
pj = r
(1)
N
където:
pj - трудност на j-тия въпрос
nr - брой на и. л., посочили ключовия отговор
N - общ брой на и. л.
Тъй като индексът на трудността изразява относителния дял на коректните отговори
(т. е. пропорция, отношение между две количества), той може да приема стойности в
интервала 0.00 ≤ p ≤1.00 или, трансформиран в проценти, между 0.00 ≤ p ≤100.00.
Трудността е намаляващ индекс – колкото по-ниска е неговата стойност, толкова по-труден е
въпросът. Очевидно е, че екстремните стойности на p се получават при nr = 0 и nr = N.
• Дискриминативната сила (discrimination index) е следващата, не по-малко важна
характеристика на въпросите. За разлика от трудността, която е по-осезаема и
лесноразбираема, дискриминативната сила е „невидима” характеристика, която изразява
„способността” на въпросите да различават индивидите с високи и ниски равнища на
измерваната латентна променлива, като “пропускат” лицата с по-високи равнища и
“дискриминират” тези с по-ниски.
Класическият дискриминативен индекс се основава на разликата между дела на и. л. в
силната и слабата група, посочили ключовия отговор на съответния въпрос, и се изчислява
по следната формула:

D j = p r , high − p r , low

(2)

където:
Dj – дискриминативна сила на j-тия въпрос
pr, high - делът на и. л. от силната група, посочили коректния отговор на j-тия въпрос
pr, low - делът на и. л. от слабата група, посочили коректния отговор на j-тия въпрос
Дискриминативният индекс може да приема стойности в интервала -1.00 ≤ D ≤ 1.00,
като отрицателните стойности са признак за лошо, неприемливо качество на съответния
въпрос. Екстремните стойности на D се получават при pr, high = 0.00 и pr, low = 1.00 или при
противоположните случаи.
Като алтернативна и по-ефективна оценка на дискриминативната сила на въпросите се
използва и бисериалният (или точково-бисериалният) коефициент на корелация между
отговорите на и. л. на съответния въпрос и бала им по скалата, към която той принадлежи.
Коефициентът се разглежда като вариант на Пиърсъновия продукт-момент коефициент на
корелация.
В моделите на IRT всеки тестов въпрос се описва чрез уникална характеристична
крива. Геометричните й свойства се разглеждат като нейни параметри, които се атрибутират
на съответния въпрос. В по-общ план, в рамките на IRT за описание на характеристичните
криви е се използват 5 параметъра: наклон в инфлексната точка, позиция на оста θ, долна
асимптота, горна асимптота и асиметрия.
• Параметър a – наклон на характеристичната крива, който най-общо определя нейната
форма, като от специален интерес е наклонът в средната й част. Тази особеност позволява на
въпроса да разграничава индивидите, които имат по-ниски нива на латентната променлива от
тези, които имат по-високи нива. Колкото по-стръмна е кривата в средната си част, толкова по-
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рязък е контрастът между вероятността за коректен отговор на лица с различна степен на
изразеност на латентната променлива. И обратно – колкото по-полегата е кривата, толкова послаба е диференциращата сила на въпроса, тъй като индивиди с различни нива на способности
биха имали почти еднакъв шанс да отговорят коректно на този въпрос. Тази функционалност
на характеристичната крива позволява такава интерпретация на параметъра a, която е сходна с
дискриминативната сила на въпросите в CTT.
Теоретично стойностите на дискриминативната сила могат да варират от −∞ до +∞, но
при типичния въпрос те са в границите на 0.50 ≤ a ≤ 1.50. Екстремни стойности на
параметъра се наблюдават в случите, в които характеристичната крива приема z-образна
форма, характерна за айтем от детерминистичната Гутманова стъпкова функция (a → +∞ или
a → −∞), а при въпроси с нулева дискриминативна сила (a = 0.00) тя приема формата на
хоризонтална линия, разположена на равнище P(Θ) = 0.50.
Параметър b – позиция на характеристичната крива, който определя нейното място на
континуума на латентната променлива. Даден индивид i с равнище Θi би имал по-голям шанс
да отговори коректно на въпрос, чиято характеристична крива е разположена наляво от
неговата точка (лесен въпрос), отколкото на въпрос с характеристична крива, позиционирана
надясно от нея (труден въпрос). Тази функционалност на характеристичната крива позволява
интерпретация на параметъра b като „трудност” на въпроса.
В по-общ план параметърът b описва в коя част на скалата функционира съответният
въпрос. Параметърът може да приема стойности в интервала от −∞ до +∞, но обикновено се
изменя в границите на -3.00 ≤ b ≤ +3.00. Трудните въпроси функционират в областта на повисоките стойности на Θ (в десния край на скалата), а лесните – в областта на по-ниските
стойности (в левия й край). Всеки въпрос има скалова стойност за b (точка на континуума на
латентната променлива), която е вертикална проекция на инфлексната точка на
характеристичната крива, съответстваща на вероятност от коректен отговор P(Θ) = 0.50.
Поради това в теоретичната рамка на IRT трудността на въпросите и латентната променлива
са разположени на един и същи континуум и образуват смесено едномерно пространство (6;
10; 8; 9].
2. ПОСТАНОВКА НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
2.1. Цели на изследването
По-широката изследователска цел в доклада е да се направи сравнително изследване
на приложимостта на два модела – съответно на Класическата тестова теория и Теорията за
отговор на тестов въпрос, върху реални емпирични данни. По необходимост обхватът на
емпиричното изследване е ограничен върху две статистики на въпросите – тяхната трудност
и дискриминативна сила, изчислени въз основа на следните модели: (i) в теоретичната рамка
на Класическата тестова теория - едномерен, с нормално разпределение на действителния
бал, τ-конгенеричен модел и (ii) в теоретичната рамка на Теорията за отговор на тестов
въпрос - основан на дихотомични отговори, едномерен, с нормално разпределение на
латентната способност Θ, 3-параметричен, логистичен модел.
Като втори методологичен подход за оценка на адекватността на моделите, освен
проверка на съответствията между допусканията на съответния модел и тестовите данни,
Hambleton, Swaminathan & Rogers [15] предлагат да се направи оценка на степента, в която
очакваните свойства на теоретичния модел се проявяват в емпиричните тестови данни.
От перспективата на този подход по-тясната цел на емпиричното изследване е да се
проследи очакваното „поведение” на двете статистики на тестовите въпроси и по-конкретно
да се отговори на въпроса доколко отделните двойки статистики, определени по алгоритмите
на CTT и IRT, в едно и също условие, т. е. при една и съща извадка от индивиди,
функционират независимо една от друга в рамките на съответния модел.
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2.2. Предположения относно взаимовръзките в двойките статистики на въпросите
В съгласие с определените цели на емпиричното изследване и очертания по-горе
изследователски подход, могат да бъдат формулирани следните очаквания:
(1) Между стойностите на индексите на трудност (p) и на дискриминативна сила (D;
rbis), определени в рамките на избрания модел на CTT върху една и съща извадка,
съществува взаимовръзка от нелинеен характер. Допускането се основава на
теорията на данните на Coombs, по-конкретно на модела „Данни единичен стимул”
[6]. Ако един въпрос има екстремно висока/ ниска трудност, съгласно теоретичния
модел той доминира над/ е доминиран от по-голяма част от индивидите. И в двата
случая този въпрос би се характеризирал с екстремно ниски стойности на индекса
на дискриминативна сила. Може да се предположи, че максималните си стойности
този индекс би получил при въпроси със средна трудност, позиционирани в
средата на скалата на съответния признак, подложен на измерване.
(2) Между стойностите на параметрите на дискриминативна сила (a) и трудност (b),
определени в рамките на избрания модел на IRT, не съществуват взаимовръзки от
корелационен тип или функционален тип. Това следва от една базова особеност на
IRT, която, за разлика от CTT, предлага измерване, базирано на модел (model-based
measurement) [22]. Беше отбелязано, че теорията включва разнообразни модели на
връзката между латентната променлива и начина, по който индивидите отговарят на
тестовите въпроси, както и на разпределението на тази променлива. В IRT се
използва вероятностно моделиране, което служи за основа на оценяването на
неизвестните параметрите на характеристичната крива, най-често по метода на
максималното правдоподобие. Това осигурява не само по-висока точност (accuracy)
и надеждност (precision) на оценките, но и независимост на параметрите. С други
думи, дадена характеристична крива може да заеме различна позиция на скалата на
латентната променлива Θ и същевременно да има различен (произволен) наклон, в
границите на изменение на съответния параметър.
2.3. Методология
Представеното изследване включва два паралелни анализа: (i) на взаимовръзките
между индексите на трудност и дискриминативна сила на въпросите, определени в
рамките на CTT, и (ii) на взаимовръзките между съответните параметри, определена в
рамките на IRT.
Основен източник на данни е Тестът по общообразователна подготовка (ТОП), който
стои се използва за подбор на студенти в Нов български университет. ТОП представлява
широкоспектърна, неспециализирана тестова батерия за оценка на постижения с десет
относително самостоятелни части (раздели): Български език, Литература, История,
География, Математика, Физика, Химия и Биология, базирани върху учебното съдържание
на съответните дисциплини, които се изучават в българското средно училище и формират
общообразователната подготовка на зрелостниците, както и Разсъждения и Семантика,
чрез които се проверяват умения и способности, необвързани с конкретен учебен предмет.
Всеки раздел съдържа по десет тестови въпроса с множествен избор, всеки с 5
алтернативни отговора. Анализите са направени въз основа на първичните данни от 12
варианта на ТОП от различни кандидатстудентски кампании през 6-годишен период, от
различни етапи на тези кампании, като броят на и. л. в отделните варианти се изменя в
сравнително широки граници от 454 до 1019.
За целите на изследването на взаимовръзките между двата индекса на въпросите в
рамките на CTT суровите резултати от всеки тестов вариант бяха обработени с
компютърната програма Iteman, който е част от професионалния пакет Item and Test Analysis
Package [2]. Анализът бе извършен на ниво тест, т. е. при разглеждането на съответния
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тестова вариант като единна скала, включваща 100 въпроса. Сред различните резултати от
приложението на алгоритмите на Класическата теория в това изследване са използвани само
числовите стойности на индексите на трудност (p) и дискриминативна сила (D; rbis) на
въпросите от всеки тестов вариант.
За целите на второто изследване същият масив от сурови данни беше подложен на
процедура за калибриране, т. е. за оценка на параметрите на тестовите въпроси съгласно
избрания модел на IRT. Обработката на данните беше направена със софтуерния продукт
Xcalibre, който е част от модула за анализ на айтеми и тестове от психометричния софтуер
MicroCAT™ Testing System [ibid.] Програмата е специализирана за извършване на анализи
по дву- и трипараметричния логистичен модел на IRT. При анализа върху данните бе
приложен трипараметричният модел, но тук са използвани само оценките на параметрите
дискриминативна сила (а), трудност (b). За калибриране на параметрите беше приложен
методът на маргиналното правдоподобие (Marginal maximum-likelihood, MML). Този метод
се състои в определянето на такива оценки на неизвестните параметри на въпросите и на
индивидите, които да максимизират съответните функции на правдоподобието.
Настоящото изследва принадлежи към категорията на корелационните изследвания,
които се прилагат в случаите, в които условията за провеждане на експериментални
изследвания са неизпълними или неподходящи [13]. Взаимовръзките между индексите на
въпросите p и D; rbis, а след това и на съответните им параметри a и b, са изследвани чрез
прилагане на подходящ за типа на съответната скала параметрични и непараметрични
корелационни анализи. За изследване на взаимовръзките между индексите на въпросите в
рамките на CTT, за които се предполага, че образува рангова скала, е приложен
непараметричен коефициент на рангова корелация. Параметрите на въпросите по IRT
образуват метрична скала и поради това към тях е приложен параметричен коефициент на
линейна корелация. За оценка на взаимовръзките е използвано и корелационното отношение
η, а на тяхното моделиране – методът на нелинейна регресия.
3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Първоначален корелационен анализ
Ще пристъпя към проверката на предположенията за наличие на взаимовръзка между
индексите, определени в рамките на CTT, и за отсъствие на такава взаимовръзка между
параметрите, определени в рамките на IRT, чрез провеждане на два „стандартни” корелационни
анализа. За оценка на взаимовръзките между индексите p и D; rbis, които участват в изследването
със суровите си стойности, е приложен коефициентът на рангова корелация R на Спиърмън.
Този коефициент се разглежда като специален случай на линейния коефициент на корелация на
Пиърсън и предполага, че съответните променливи са измерени поне в порядкова скала [1]. При
параметрите a и b е използван коефициентът на линейна корелация r на Пиърсън. Резултатите,
представени в следващата таблица, представляват съответните корелационни коефициенти,
определени за отделните двойки статистики при 6 тестови варианта, произволно избрани от
първоначалната по-голяма съвкупност.
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Таблица 1. Взаимовръзки между разноименните индекси и параметри
Тестови
варианти

Индекси по CTT (R)
Параметри по IRT (rxy)
p-D
p - rbis
a-b
вар. 92
0.324*
0.405*
вар. 128
0.348*
0.398*
вар. 96
0.402*
0.637*
вар. 132
0.352*
0.531*
вар. 146
0.512*
0.554*
вар. 110
0.522*
0.535*
Забележка: Стойностите, маркирани със знака (*), са значими при p < 0.05

0.262*
0.302*
0.302*
0.231*
0.342*
0.445*

Данните в горната таблица предоставят интригуваща информация за характера на
взаимовръзките между отделните двойки статистики. Всички корелационни коефициенти
са положителни, което е свидетелство за наличието на правопропорционална корелация
между съответните индикатори, със статистическа значимост на ниво p < 0.05. Не трябва да
се подценява и силата на установените взаимовръзки. Макар че няма единен подход за
съдържателно оценяване на големината на корелационните коефициенти, в литературата са
известни и се прилагат практически критериите на Cohen [5] и Hemphill [18]. Hemphill
прави мета-анализ на 380 изследвания в областта на психологическите измервания и
терапии, извличайки докладваните в тях корелационни коефициенти и размери на ефекта
(последните също са трансформирани в корелационни коефициенти), сортира ги по
възходящ ред на абсолютните стойности, след което ги разпределя в 3 последователни
групи с приблизително еднакъв обем. Коефициентите в първата група като цяло са пониски от 0.20, във втората варират от 0.20 до 0.30, а в третата са над 0.30. Интересно е да се
отбележи, че максималната стойност на коефициентите на корелация в горната третина,
наблюдавани в изследвания в областта на психологическите измервания, е 0.78. Ако се
приложи тази класификация, равнището на взаимовръзките между отделните индекси
следва да се оцени като високо – около 89% от корелационните коефициенти имат
стойности над 0.30, а някои от тях достигат до 0.64. Като цяло взаимовръзките между
индексите в рамките на CTT са по-ясно изразени, отколкото между съответните параметри
по IRT. При все това наблюдаваните коефициенти говорят в подкрепа на първото
предположение и поставят под въпрос валидността на второто.
3.2. Взаимовръзки между индексите на въпросите в рамките на Класическата
тестова теория
За отношението между индексите на трудност и дискриминативна сила беше изказано
предположението за наличието на нелинейна взаимовръзка. Тук ще се фокусирам върху
съвместното функциониране на индекса на трудност (p) и класическия дискриминативен
индекс (D) поради неговата по-честа употреба в психометричните изследвания. За да се
постави проучването на по-широка емпирична основа, беше направен повторен анализ на
предполагаемата релация чрез наблюдения върху двата индекса на 1 200 въпроса, включени
в избраната съвкупност от 12 тестови варианта. Стойностите на индексите са изчислени
върху допускането, че въпросите от всеки вариант принадлежат към една скала (k = 100). На
следващата графика е представена двумерна диаграма на разсейването на въпросите.
Конфигурацията на въпросите в диаграмата дава ясна представа за това, че между
двете характеристики на въпросите има връзка и че нейната форма е нелинейна по своя
характер. В зоната на екстремно висока трудност (p < 0.10), както и в тази с екстремно ниска
трудност (p > 0.90), въпросите се характеризират с ниски абсолютни стойности на
дискриминативния индекс. В съответствие с очакванията, въпросите в средната част на
скалата на трудността, особено в интервала 0.40 – 0.70, се характеризират с високи стойности
на този индекс.
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Корелация: r = 0.37
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Фигура 1. Взаимовръзка между индексите на трудност p и дискриминативна сила D,
определени по CTT

Прави впечатление, че отрицателни стойности на дискриминативната сила се
наблюдават изключително в лявата част на хоризонталната ос (0.00 ≤ p ≤ 0.50), където са
локализирани въпросите с по-висока трудност. Негативни стойности на D в този интервал
имат 51 въпроса, които съставляват 4.25% от всички наблюдения. Надясно от средата на тази
ос въпроси с отрицателен индекс D (с едно изключение) липсват. Забелязва се струпване на
по-голяма маса от въпроси в лявата част на хоризонталната ос, като въпросите с трудност
0.50 се намират на 64.75-тия процентил, а тези с трудност 0.60 – на 76.08-мия процентил.
Подобно струпване има и в дясната част на скалата, в интервала 0.90 – 1.00, в който попадат
3.75% от въпросите.
За моделиране на взаимовръзката между променливите, формирани от двата индекса,
бе приложен метода на нелинейната регресия. В ролята на зависима променлива е
дискриминативната сила (D), а на независима променлива (регресор) – трудността на
въпросите (p). Трябва да отбележим, че зависимостта между двата индекса е, от една страна,
безспорно нелинейна, тъй като промяната (нарастването) на p е свързано с
непропорционална промяна в D. От друга страна, тя не следва да се разглежда като
функционална, а като корелационна, тъй като в регресионния модел не участват всички
фактори, въздействат на D, което води и до несъответствия между наблюдаваните и
предсказаните стойности на този индекс.
За моделиране на връзката между индексите p и D бяха проверени няколко функции
(претеглен метод на най - малките квадрати, LOWESS и др.), от които бе избрана полиномна
функция. Съобразно емпиричните данни, функцията се задава от следното регресионно
уравнение:
D = (−0.143) + (1.612) p + (−1.411) p 2

(3)

Това е регресионен полином от втора степен, а оценката на параметрите е извършена
по метода на най-малките квадрати. Изборът на тази функция за описване на връзката между
двата индекса бе направен след проверка на полиномни функции с n = 2, 3, 4 и 5, а като
критерий за избора бяха използвани статистическата значимости на оценките на параметрите
и стандартните грешки на оценките Sy/x, които носят информация за големината на
отклоненията на предсказаните от действителните стойности. При полиномните функции от
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трета и четвърта степен съответно един и два параметъра са статистически незначими (при
този от трета степен p(a2) = 0.323, а при четвърта p(a0) = 0.955 и p(a1) = 0.824), а при
полинома от пета степен нито един от параметрите не е значим при α = 0.05. При
квадратичния полином се наблюдават най-ниски стандартни грешки на оценката,
статистически значими стойности на оценките на всички параметри и най-тесни доверителни
интервали, както е видно от следващата таблица.
Описаната параболична форма на зависимост между двата основни индекса на трудност и
дискриминативна сила позволява да се предсказват стойностите на D по наблюдаваните
стойности на p. Основание за това дава и високата стойност на коефициента на корелация R,
който отразява степента на свързаност между двата индекса. Коефициентът R се определя
като втори корен от R2 и в това изследване той има стойност R = 0.686.
Таблица 2. Оценки на параметрите на квадратичния полином
Параметри

Оценка

Стандартна
грешка

t (119)

p

Долна
Горна
граница на дов. граница на дов.
инт.
инт.
a0
-0.143
0.011
-12.529
0.000
-0.166
-0.121
a1
1.612
0.052
30.844
0.000
1.509
1.714
a2
-1.411
0.051
-27.461
0.000
-1.512
-1.310
Забележка: Посочените граници са на 95% доверителен интервал при α = 0.05

Интересна е градацията на силата на различни типове корелационни коефициенти за
съвкупността от 1 200 тестови въпроса, представени на горната графика. Докато
Пиърсъновият коефициент на линейна корелация, е rxy = 0.37, то стойността на коефициента
на рангова корелация R е 0.48, а на корелационното отношение η за същите данни е 0.69.
Това означава, че нелинейните модели са по-подходящи за описание на данните от линейния.
Квадратът на нелинейния коефициент η2 (ета на квадрат) е мярка за това каква част от
дисперсията на зависимата променлива (условно това е дискриминативният индекс D) може
да бъде обяснена чрез независимата променлива (условно индексът на трудност p). При
анализираните данни η2 = 0.471. Изразен в проценти, този индекс означава, че 47.10% от
дисперсията на индекса D може да бъде обяснена чрез индекса p.
В случая, η2 е по-скоро мярка за това доколко стойностите на p могат да се използват за
прогнозиране на стойностите на D. Тъй като η2 за нелинейните отношения има
интерпретация, аналогична на тази на r2 за линейните, разликата η2 - r2 би показала каква е
степента на нелинейност в съвместното поведение на двете променливи [1]. По данните от
вариант 92 степента на нелинейност η2 - r2 = 0.471 – 0.136 = 0.335.
3.3. Взаимовръзки между параметрите на въпросите в рамките на Теорията за
отговор на тестов въпрос
Нека да се обърнем към взаимовръзките между параметрите на въпросите,
определени по IRT. Особен интерес представлява релацията между дискриминативната
сила a трудността b, която може да бъде разгледана от една двойна перспектива. От една
страна, това е очакването за липса на връзка между двата параметъра, а от друга –
установената криволинейна връзка между съответните статистики в CTT. Корелационните
коефициенти в таблица 1. говорят за наличието на умерено силна до силна (по скалата на
Hemphill) взаимовръзка между двата параметъра, като стойностите при отделните тестови
варианти варират с долна граница r = 0.23 (вариант 132) достигайки до r = 0.45 (вариант
110), всички значими при α = 0.05. Наблюдава се, следователно, ясно изразена позитивна,
линейна взаимовръзка. Но дали характерът й е чисто линеен, както бихме могли да
предположим, водейки се от интервалния тип на скалата на двата параметъра? Анализите
на диаграмите на разсейване на техните стойности поднасят поредната изненада. При
всички анализирани тестови варианти се наблюдава, повече или по-малко, ясно изразен
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криволинеен модел на тази взаимовръзка. Ще илюстрирам нейния характер с диаграма на
разсейването, в която са агрегирани данните за a и b на шест анализирани варианта, с общ
брой от 598 валидни въпроса.
Корелация: r = 0.28

Параметър на дискриминативна сила

a (IRT)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
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-2

-1

0

Параметър на трудност

1
b (IRT)

2

3

4

95% confidence

Фигура 2. Диаграма на разсейване на стойностите на a и b

На горната графика се забелязва струпване на по-трудни въпроси в дясната част на
графиката (b > 0.00), характерно и за оценяването на тази характеристика чрез методите на
CTT. Интересно е „сплескването” на облака от точки отдясно, което се изразява в
подреждането на серия от въпроси в дясната част на графиката с трудност b = 3.00
(маркирани в овал). Подобен ефект се наблюдава и в лявата част на графиката, в която има
по-малък брой въпроси с трудност b = -3.00 (също маркирани в овал). Това се дължи на
особеност в алгоритъма на психометричния софтуер, който ограничава трудността до
посочените гранични стойности. Забелязват се и две нетипични стойности (outliers), които
обаче имат такива координати, че отстраняването им би повишило слабо линейната
корелация до от 0.28 до 0.29.
По-важна особеност на тази диаграма е контурът на облака от точки, който
свидетелства за нелинейния характер на връзката между двата параметъра. Първоначално
данните са апроксимирани по метода LOWESS, а получената крива линия на горната
графика подсилва впечатлението от визуалния анализ. По-нататък върху данните бе
приложен полиномен модел с n = 2, 3, 4 и 5, а като критерий за избора на подходяща
функция бяха използвани статистическата значимости на оценките на параметрите и
стандартните грешки на оценките Sy/x.
При апроксимирането с различни полиномни функции от втора, трета и пета степен
бяха наблюдавани параметри, за които може да се предполага, че имат нулева стойност
(p > 0.05). Единствено при функция от четвърта степен всички параметри са значими на ниво
α = 0.05, с ниски стандартни грешки и тесни доверителни интервали. Данните от анализ са
представени на следващата таблица.
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Таблица 3. Оценки на параметрите на полиномната функция от 4-та степен
Параметри

Оценка

Стандартна
грешка

t (119)

Долна
Горна
граница на дов. граница на дов.
инт.
инт.
a0
0.485
0.008
58.554
0.000
0.469
0.502
a1
0.019
0.007
2.865
0.004
0.006
0.032
a2
-0.012
0.005
-2.325
0.020
-0.022
-0.002
a3
-0.003
0.001
-3.016
0.003
-0.005
-0.001
a4
0.004
0.001
6.235
0.000
0.002
0.005
Забележка: Посочените граници са на 95% доверителен интервал при α = 0.05
p

Полиномната функция, определена върху емпиричните данни, се задава от следното
регресионно уравнение:
a = (0.485) + (0.019)b + (−0.012)b 2 + (−0.003)b 3 + (0.004)b 4

(4)

На следващата фигура е представена графиката на полиномната апроксимация на
данните, придружена от регресионната права на линейния модел на взаимовръзката между
двата параметъра. Дадени са и 95% доверителни интервали около двете линии.
Корелация: r = 0.28

Параметър на дискриминативна сила

a (IRT)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

-4

-3

-2

-1

0

Параметър на трудност

1
b (IRT)

2

3

4

95% confidence

Фигура 3. Взаимовръзка между трудността (b) и дискриминативната сила (a)

На тази графика се забелязва ясно тенденцията за рязко понижаване на стойностите на
дискриминативния параметър (a) в интервала [-3; -2.00), след което следва по-изгладена част
в интервала (-2.00; +2.00), с тенденция към повишаване на стойностите на а и локален
максимум в точка b = 0.00, следвана от рязко повишаване на стойностите на
дискриминативния параметър (a) дясната част на скалата, в интервала (2.00; +3.00].
Следователно, нелинейният характер на зависимостта между двата параметъра се проявява
най-вече в двата края на континуума, в зоните на високите (отрицателни или положителни)
стойности на параметъра b. Частта от криволинейната графика в интервала (-2.00; +2.00), в
която тя има по-добре изразен линеен характер, следва наклона на регресионната права,
съответстващ на коефициент на линейна корелация rxy = 0.28, изчислен върху данни от
анализираните 598 валидни въпроса. Необходимо е да се отбележи, че този модел е в голяма
степен устойчив и, с известни вариации, се наблюдава при всички изследвани тестови
варианти.
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По-горе обърнах внимание върху наличието на множество въпроси с трудност b = -3.00 и
b = 3.00. С екстремно ниска стойност са 13 въпроса (2.17% от анализираните 598
въпроса), а с екстремно висока стойност са 135 въпроса (22.57% от всички). Основателно
е да предположим, че „изкуственото” ограничаване на стойностите на b в интервала (3.00; 3.00) води до изопачаване на силата и на действителната форма на взаимовръзката
между двете променливи.
Корелация: r = 0.14
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Фигура 4. Взаимовръзка между трудността (b) и дискриминативната сила (a), определени
по IRT, след изваждане на въпросите с b = ± 3.00

Действително, след изключване от анализа на екстремните стойности на параметъра
трудност (b), равни на -3.00 и на +3.00 (с общ брой 148 въпроса), стойността на линейния
корелационен коефициент на съвкупността от останалите 450 въпроса пада от rxy = 0.28 на
rxy = 0.14 при p < 0.05. Конфигурацията на точките обаче също свидетелства за нелинейна
връзка между двата параметъра, както се вижда от горната графика, на която данните са
апроксимирани с полиномна функция от четвърта степен. Въпреки че след отстраняването на
близо 25% от въпросите, успоредно с понижаването на стойността на линейния
корелационен коефициент, намаля и стойността на корелационното отношение, тя остава
достатъчно висока (η = 0.30), за да подкрепи този извод.
4. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Целта на настоящото емпирично изследване бе да се направи оценка на
приложимостта на двете основни тестови теории – CTT и IRT, представени чрез два
конкретни модела, които могат да се разглеждат като стандартни за психометричните
изследвания. Като методологически подход бе възприет анализът на степента, в която
очакваните свойства на теоретичните модели се проявяват в емпиричните тестови данни.
Изследването бе фокусирано върху две статистики на въпросите – тяхната трудност и
дискриминативна сила, които са част от концептуалния апарат на двете теории. Основният
изследователски въпрос бе свързан с взаимовръзките между разноименните индекси, от една
страна, и съответните им параметри, от друга, определени въз основа на голяма съвкупност
от реални данни, получени от тестовата батерия за оценка на постижения ТОП. Бяха
направени две предположения за очакваното поведение на статистиките: (i) за наличие на
нелинейна взаимовръзка между стойностите на индексите, определени в рамките на CTT
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върху една и съща извадка и (ii) за липса на взаимовръзки от корелационен или
функционален тип между стойностите на параметрите, определени в рамките на IRT.
За първоначална оценка на взаимовръзките между индексите и съответните им
параметри бяха приложени рангов и линеен тип корелационни анализи, съобразени с вида на
скалата, която формира съответния индикатор. Резултатите от анализите на данните от
отделните тестови варианти свидетелстват, че между статистиките на въпросите, определени
в рамките на двата модела, се наблюдават ясно изразени, статистически значими
взаимовръзки, чието равнище може да бъде оценено като високо.
Особен интерес представляват взаимовръзките между индексите на трудност p на
дискриминативна сила D. Оценките при отделните субтестове, направени чрез
непараметричен коефициент на рангова корелация, са достатъчно високи (0.32 - 0.52), за да
потвърдят предположението, че между двата индекса има поне някакъв тип монотонна
връзка. Диаграмата на разсейването на агрегираната съвкупност от 1 200 двойки индекси
показа ясно, че двата индекса са свързани с криволинейна връзка, която има форма на
изпъкнала парабола. Наблюдават се очакваните ниски абсолютни стойности на
дискриминативния индекс в зоните на екстремно високи и ниски стойности на трудността,
както и високи стойности на дискриминативния индекс в средната част на скалата на
трудността. Съвместното вариране на индексите беше апроксимирано по метода на
нелинейната регресия с полиномна функция от втора степен. Беше определено и съответното
регресионно уравнение с удовлетворителни оценки на параметрите. По-високата адекватност
на нелинейния модел беше демонстрирана и чрез съпоставяне на три типа корелационни
коефициенти – рангов, линеен и нелинеен, при което нелинейният коефициент има найголяма стойност. Следователно може да се направи обобщението, че допускането за наличие
на нелинейна връзка между индексите на трудността p и дискриминативна сила D,
определени в рамките на CTT, намира опора в емпиричните данни.
Неочаквани се оказаха резултатите от изследването на взаимовръзките между
параметрите на тестовите въпроси, определени в рамките на IRT. Тук от особен интерес е
взаимовръзката между дискриминативната сила (a) и трудността (b), която може да бъде
разгледана не само от гледна точка на очакването за липса на такава взаимовръзка, но и от
тази на демонстрираната криволинейна връзка между аналогичните статистики в CTT.
Получените корелационни коефициенти говорят за наличието на умерено високи до високи
равнища на позитивна, статистически значима взаимовръзка между двата параметъра в
отделните тестови варианти. Тези оценки са свидетелство за равнищата на линейния
компонент въз взаимовръзките при отделните тестови варианти. Анализът на диаграмата на
разсейване на агрегираните данни показа, че по-подходящ е нелинейният модел на
взаимовръзката, който може да бъде представен чрез полиномна функция от четвърта степен.
Особеност на сложната крива е това, че нейният нелинеен характер се проявява най-вече в
двата края на континуума, в зоните на високите (отрицателни или положителни) стойности
на параметъра на трудността. В средната част на кривата, в зоната ± 2, тя е почти изгладена,
с локален максимум в центъра на скалата θ, но с тенденция за повишаване на стойностите на
дискриминативната сила. Именно на тази част от кривата се дължи и линейният компонент
във взаимовръзката. Може да се направи обобщението, че очакваната независимост при
функционирането на двата параметъра в рамките на IRT не се потвърждава.
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„ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ“: ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И ПОДОБРЕНИЕ НА УМЕНИЯТА
ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ ДЕЦА НА 5-7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 1
Светослав Светославов Савов

Координатор на Учебен център към Фондация „Асоциация Анимус”

“ZIPPY’S FRIENDS”: PROGRAMME FOR MENTAL HEALTH
PROMOTION AND IMPROVEMENT OF COPING ABILITIES
IN 5-7 YEARS OLD CHILDREN
Svetoslav Svetoslavov Savov
Training centre coordinator, “Animus Association” Foundation
“Приятелите на Зипи” е иновативна психологическа програма, от която са се възползвали над 1млн.
деца в световен план. Тя предоставя грижи за психичното здраве и емоционално благополучие на децата,
предлагайки нови възможности за ранна интервенция при училищен тормоз, маргинализиране на
уязвими групи и отпадане от училище. Децата, преминали програмата, придобиват ниво на емоционална
грамотност, което в дълбочина променя начина, по който те се възприемат и интегрират. Докладът
представя пилотното издание на програмата в България и оценките на ефективността й, проведени в
международен план.
“Zippy’s Friends” is an innovative psychological programme from which over 1 mln. children worldwide have
benefited. It provides care for children’s mental health and emotional well being, offering new opportunities for
early intervention in bullying, marginalizing of vulnerable groups and school drop out. Children that have
passed the programme develop a level of emotional literacy which changes in depth the way that they experience
themselves and integrate in the environment. This paper presents the pilot edition of the programme in Bulgaria,
as wells as the assessment of its effectiveness conducted internationally.

ВЪВЕДЕНИЕ
„Приятелите на Зипи” е авторска, разработена от организацията Partnership for
Children, програма, целяща да разшири предоставяните в общността услуги за подобряване
на благосъстоянието на уязвими групи деца. Провежда се под лиценз в страни като
Аржентина, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Англия, Индия, Норвегия, САЩ и много други,
а през учебната 2014/2015г. ще се проведе за първи път и в България.
Без да отменя функцията на училищния психолог, „Приятелите на Зипи” предлага
ново решение на съществуващите проблеми с училищния тормоз, маргинализирането на
уязвими групи и отпадането от училище, като въвежда системен подход за превенция,
подобряващ не само социалния климат в класната стая, уменията за справяне и самооценката
на децата, но и техните академичните постижения.
Ценността на приложението на програмата в български условия е, че тя адресира един
от централните проблеми на нашето образование, а именно, че то е фокусирано върху
постигането на академични знания, като пренебрегва придобиването на социални умения
като позитивно общуване, разрешаване на конфликти, създаване и запазване на здравословни
взаимоотношения. Към момента българското училище не разполага с методология, която да
развива умения у децата, насочени към справяне с вътрешните им конфликти. Проблемите, с
които децата растат (липса на родител, насилие, бедност, неглижиране, злоупотреба,
етническо различие) намират израз в училищната среда. Чрез поведението си децата търсят
1

Проектът BG05/577 ”Приятелите на Зипи” - Бъдещите граждани на България е финансиран по програма за
подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ЕИП) 2009- 2014г. Оператор на програмата са Институт ”Отворено общество” гр. София и Фондация ”Работилница за граждански инициативи” (www.ngogrants.bg)
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по свой начин помощ за сериозни емоционални и житейски проблеми, тъй като училището
често игнорира техните психични потребности. Проблемите на уязвимите деца, изразяващи
се в агресивно поведение, хиперактивност или липса на интерес към материала в час обаче се
задълбочават, докато се стигне до етапа на разрушаване на учебния процес, след което те
отпадат от училище или се местят. Това задълбочава затрудненията на уязвимите групи и
нарушава правата им, без да адресира причините за проблема.
Целта на „Приятелите на Зипи” е да подпомогне децата да се справят по един
здравословен и конструктивен начин с проблеми и кризисни ситуации - в настоящия момент
от живота им или в бъдеще, чрез придобиване на умения за разрешаване на конкретни
проблеми и разбиране и овладяване на емоциите – своите и на другите. Децата се научават да
прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си
самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития, в резултат на което
започват да приемат и ценят различията в класа.
В международен план програмата се разпространява от оторизиран за всяка страна
представител, подбран чрез триетапна оценка на капацитета и мотивацията. Фондация
„Асоциация Анимус” е преминала всички етапи на оценката и е одобрена от управителния
съвет на програмата за оторизирана организация, която да подготви и координира
изпълнението й в България. Във всяка държава програмата се прилага в три фази: подготовка
и обучение на обучители от екипа на избраната оторизирана организация, обучение на
учители, и въвеждане на програмата в училище или детската градина.
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
„Приятелите на Зипи” е разработена в периода 1998-1999г. като програма за
превенция на проблеми с адаптацията. След първоначалната оценка в Дания, програмата се
преработва [8], за да включи по-голям акцент върху уменията за справяне, описани в модела
на Lazarus & Folkman [7], които ги концептуализират като опит за посрещане на условия на
стрес и регулация на емоционалните реакции, което в крайна сметка води до адаптация.
Според тях, няма една единствена правилна стратегия, а ефективността на избрания подход
се определя от непосредствените и дългосрочни резултати.
Авторите на програмата се позовават на работата на Boekaerts [1], която описва
възприятието на детето за ситуацията на стрес, капацитета за справяне, развит чрез опит и
подражание, както и генерализираните индивидуални умения за справяне. Следствията за
възможните интервенции са, че децата трябва да бъдат подпомогнати да практикуват и
преразглеждат своите реакции.
Програмата е повлияна също така от работата на Sandler, Braver & Gensheimer [12],
които описват стреса като транзакционен процес, при който индивидуални променливи като
уменията за справяне биха могли да редуцират въздействието на стресори от средата. Те
описват механизми, чрез които различни видове стрес си взаимодействат и се превръщат в
порочен кръг.
От наша гледна точка тези модели естествено се интегрират с наложилия се в областта
на психодинамичните теории на развитието подход, основан на ментализацията. Fonagy [2]
дефинира ментализацията като “предимно предсъзнавана, основана на въображението,
психична активност, интерпретираща човешкото поведение в термините на преднамерени
психични състояния (нужди, желания, чувства, вярвания, цели и причини)”. Ако
способността да се ментализира не се развие достатъчно в условията на сигурна
привързаност с първичната майчинска фигура, афективната и поведенческа себерегулация
остава разстроена, което поражда широк диапазон от симптоматика при децата. Те например
биха могли да преживяват своята възбуда като сигнал, че ще бъдат изоставени или наранени.
Ментализацията действа като буфер: когато действията на другите са неочаквани, тази
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функция позволява да се създадат допълнителни хипотези, което предотвратява
автоматичните заключения за злонамерени намерения.
„Приятелите на Зипи” предоставя защитено пространство, в което тревожността на
децата може да бъде валидизирана и удържана, като заедно с това се предложат конкретни
когнитивни или поведенчески механизми за справяне. По този начин подпомагането на
способностите за ментализация води до развиването на модели на здравословно и
ненасилствено поведение в предучилищна и начална училищна възраст, както и устойчивото
им формиране и прилагане през тийнейджърството и зряла възраст. Търсейки този ефект
върху децата, програмата се стреми да постигне дългосрочно подобряване на психичното
здраве и благосъстояние на населението. Деца, които взаимодействат по зрял и осмислен
начин с връстниците си, споделят своите емоции и умеят да се справят с конфликти и
фрустрации, успяват също така да пренесат и мултиплицират опита си върху своята мрежа от
приятели и близки. Цялостното подобряване на климата в училище предоставя по-добри
възможности за учене и съответно по-добри академични резултати.
Като специалисти ние се срещаме всеки ден с пряката връзка между капацитета за
удържане на стрес и тревога и основни когнитивни функции като памет, внимание и
мислене. Подобряването на психичното здраве на детето повишава емоционалната му
устойчивост на травматични събития и способността му да мисли, без да отреагира.
Дизайнът на програмата е такъв, че отчита специфичните особенности на всяко дете.
Различното поведение, стремежи и нужди на момчетата и момичетата са възприемани,
ценени и насърчавани в рамките на изпълнението на тематичните уроци.
Програмата се фокусира върху универсални теми – базисните човешки емоции,
общуването и разрешаването на конфликти, близостта с другите, загубата и промяната в
живота. Стратегията за превенция на дискриминацията е тази на приобщаването. Избягвани
са теми със специфична значимост за определена култура или етнос. Така за децата става
ясно, че в полето на общочовешки значими теми няма разлика между етносите, половете,
социалния и семеен статут на детето.
Чуждият опит показва, че най-голяма инвестиция в програмата се извършва в
началото, когато се провежда пилотно обучение на екипа от обучители на национално ниво и
първите учители. В последствие програмата се мултиплицира от само себе си в
образователната система. Супервизията се поема от по-опитните учители, които сами
ръководят методическите сбирки, а екипът на въвеждащата организация служи като ресурсен
център за методическа подкрепа при поискване. Веднъж обучени учителите прилагат
програмата във всички първи класове, които водят по-нататък.
ПРОВЕЖДАНЕ
Пилотното издание на програмата ще се проведе в 10 училища и детски градини в гр.
София, като в него ще се включат около 300 деца. В нейното прилагане ще участват 24 педагози
и училищни психолози, а около 300 родители ще бъдат привлечени като активна страна.
„Приятелите на Зипи” се осъществява в рамките на 24 урока, като всеки урок е с
продължителност от един учебен час, а цялата програма продължава една учебна година. Тя
е изградена от поредица илюстрирани разкази за насекомо, отглеждано като домашен
любимец - Зипи, и неговите приятели - група малки деца. Историите и дейностите в
модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато
слушат и обсъждат проблемите от разказите и участват в забавни дейности (рисуване, ролеви
техники, игри), те развиват положителни стратегии за справяне. Във всеки урок се отваря
пространство, в което децата изказват мисли и чувства, свързани със задачата, за да се научат
да разбират, символизират и управляват емоциите си и да мислят за повече от едно решение
на даден проблем. Основен принцип е предприетите решения да не вредят на другите.
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Програмата е разделена на 6 модула, които са посветени на:
15. Чувства (яд, гняв, завист, безпокойство и др.)
16. Общуване (как да слушат и искат помощ от хора, на които вярват, какво е усещането,
когато си самотен и отхвърлен, как да помагат на другите, как да казват какво искат)
17. Взаимоотношения (създаване и запазване на приятелства, справяне със самотата и
отхвърляне; как да се извиняват и сдобряват с приятелите си)
18. Разрешаване на конфликти (преодоляване на различия, разбиране на проблеми,
търсене на решения, използване на практика на взетото решение, какво могат да
направят, ако станат жертва/свидетел на училищен тормоз)
19. Справяне с промени и загуби (промените в живота на децата, вкл. смъртта).
20. Последният модул „Аз се справям” затвърждава всичко научено и обобщава
усвоените стратегии за успешно справяне с предизвикателствата.
Програмата работи последователно, като всеки урок надгражда върху това, което вече
е било научено. Към нейния край децата се научават да разграничават ситуациите, които
могат да променят от тези, които не могат, и да прилагат подходящи стратегии за справяне в
двата типа ситуации. Това подобрява тяхната емоционална устойчивост и те по-рядко имат
нужда от външна помощ, както и по-рядко прибягват до разрушителни или
себеразрушителни поведения. Агресията и тормозът в училище намаляват, тъй като децата
усвояват алтернативни начини за справяне с трудностите.
Работата с целия клас има редица предимства: децата свободно дават идеи и решения,
които да бъдат използвани от по-неуверените деца. Програмата включва дейности за
родителите, така че членовете на семейството да могат да затвърдят вкъщи наученото в клас.
Разработени са три богато илюстровани обучителни комплекта: методическо ръководство за
учители, което е за многогодишно използване, игрови комплект за децата, и наръчник за
родители с подходящи дейности и игри за затвърждаване на наученото вкъщи.
ПОЛЗИ ЗА ДЕЦАТА
Веднъж преминали през цялата серия от уроци на „Приятелите на Зипи”, децата
придобиват ниво на емоционална грамотност, което им помага да затвърдят здравословни
модели на общуване и справяне с различен вид фрустрации. Инвестицията в изграждането на
подобен род умения за ненасилствено общуване, успешно разрешаване на конфликти,
идентифициране и признаване не само на собствените емоции, но и на тези на другите, е
всъщност инвестиция в развитието на бъдещи самостоятелни и активни възрастни.
„Приятелите на Зипи” въздейства на целия клас без да дискриминира уязвимите деца.
Тя цели да подпомогне вътрешните ресурси на групата и на всяко дете за справяне с
емоционални проблеми, възникнали във връзка с лична история, но също така и да
осъществи превенция на бъдещи конфликти. Програмата се прилага още преди да се е
установила зловредна динамика на агресия и малтретиране в класа.
Децата, които са преживели травма или тези, които се чувстват отхвърлени заради
физическа отлика, използват стратегии за защита, като например предизвикателно или девиантно
поведение, което води след себе си порочния кръг на агресията и насилието, тъй като „трудните”
деца приемат всички негативни проекции на групата и биват идентифицирани като основен
проблем в класа. Програмата помага на децата с травматичен опит да го интегрират в психичната
си реалност, като търсят начин да осъзнаят и изразят какво чувстват и да потърсят помощ.
Тя е полезна за деца, които са неглижирани от собствените си родители и лишени от
комуникация за важните теми в живота на едно дете (смърт, завист, яд, отхвърляне, самота,
как да се иска помощ, как да възстановяваш взаимоотношения), както и за деца, на които не
се партнира в опознаването на силните и слабите им страни. Независимо от произхода на
децата, „Приятелите на Зипи” се фокусира върху развитието на умения за вербализация на
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болезнените чувства, за да може те да бъдат интегрирани в детската личност и да не
възпрепятстват по-нататъшното развитие на детето.
На децата със специфични потребности или увреждания, програмата помага, като
укрепва вътрешния им ресурс да намерят ценностите в себе си, извън академичните постижения,
за да имат стабилна основа да харесат училището и да припознаят собственото си място в него.
ПОЛЗИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТE
Ефектът от програмата върху учителите е в посока на повишаване на експертизата им
за разпознаване и справяне с трудните емоции и поведения на техните ученици, което отваря
пространство за по-спокойно протичане на учебния процес. Тя също така променя нагласите
на учителите към децата със специфични затруднения, като им предлага конкретни
механизми, с които те биха могли да бъдат естествено приобщени към учебния процес.
„Приятелите на Зипи” също така предлага иновативно решение на съществуващите
проблеми с училищната агресия, отпадането от училище и маргинализирането на уязвими
групи деца и в перспектива е ефективна превенция на училищния тормоз. На управленско
ниво, за училищните директори програмата представлява допълнителен инструмент за
мотивиране на педагозите към упражняване на отговорната им професия.
Дейностите за родители им помагат да получат по-задълбочено разбиране за
връзката между нежелани поведения на децата и преживяванията във вътрешния им свят,
както и за необходимостта техните емоции да бъдат валидизирани от възрастните.
Включването на родителите в проекта ги прави част от цялостния процес на отглеждане и
образоване на детето.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
„Приятелите на Зипи” е изследвана задълбочено от независими изследователи в
различни култури [9]. Последното и най-сериозно изследване е проведено сред 1 500 деца в
Норвегия [5, 6]. То открива, че участието в програмата значимо подобрява уменията за
справяне на децата. Учителите свидетелстват за това, че академичните умения също се
подобряват. Програмата редуцира значимо училищния тормоз, като подобрява социалния
климат в класната стая. Собствената преценка на децата показва спад в стратегиите за
предизвикателно справяне под формата на отиграване или обвиняване на другите. Оценката
на родителите показва увеличение на активното разрешаване на проблеми и подобрение в
стратегиите за търсене на подкрепа.
Проведени са три изследвания в Литва [4, 10]. Първото показва, че подобренията в
социалните умения и решаването на проблеми се запазват една година след приключване на
програмата. Това е важно откритие, защото „Приятелите на Зипи” се стреми да създаде в
децата умения, които биха могли да използват през целия си живот. Второто изследване
показва, че деца, преминали през програмата в детска градина, се справят по-добре по
редица показатели в по-структурираната училищна среда. Третото изследване, проведено
през 2009г., показва, че някои от децата – сега тийнейджъри, които са преминали през
първоначалната оценка в Литва, си спомнят „Приятелите на Зипи” и споделят, че програмата
им е помогнала да се справят с трудности в живота.
Изхождайки от нуждата да проверим ефективността на програмата в български условия, е
планирано и започнато провеждането на изследване, което измерва набор от показатели преди,
по време и след края на програмата в българските училища и детски градини. Въпросите, на
които ще се опитаме да отговорим, са: дали провеждането на програмата в български условия
води до подобряване на стратегиите за справяне и психичното здраве на децата, както и на
техния академичен успех. Ще проверим също така дали програмата е провеждана спрямо
методиката. За целта ще бъде използван набор от психометрични инструменти: Въпросник за
силни страни и трудности (SDQ, Goodman) [3], Schoolagers’ Coping Strategies Inventory, 8 y.o.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

428

[11], Демографски въпросник, Форма за попълване от провеждащите програмата след всяка
сесия, Въпросник за попълване от провеждащите след края на програмата и Анкета за
удовлетвореността на децата от програмата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Докладът представи иновативна училищна програма за подобряването на емоционалната
стабилност на децата, по-успешно преработване на травматични преживявания, превенция на
училищен тормоз и подобряване на академичните постижения в училище. Чрез повишаването на
вътрешния капацитет на децата за преработка и изразяване на чувства, „Приятелите на Зипи”
подпомага работата на учителите и училищните психолози в справянето с агресивното и
девиантно поведение. Предоставени са данни за ефективността на програмата в международен
план, като предстои да се направи оценка и в български условия, което ще позволи тя да бъде
успешно интегрирана и разпространена в българската образователна система.
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ГОТОВНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИНАТА
МОТОРИКА ПРИ 6-7 ГОДИШНИ ДЕЦА”
Татяна Крумова Петрова
Столична Регионална Здравна Инспекция
„READINESS OF CHILDREN FOR SCHOOL AND STUDY ON THE
GENTLE MOTORICS OF THE 6-7 YEARS INDIVIDUALS”,
Tatyana Krumova Petrova,
Regional Health Inspectorate -Sofia
Работна хипотеза
• Ако финаната моторика корелира най-силно с възрастовите изменения на детето от
предучилищна възраст, то нашата работна хипотеза предполага, че в диапазона от
шестата до седмата година съществуват къси периоди, в които е налице моторна
готовност следствие влиянието на някой допълнителни фактори (пол,
въздействието на детската градина)
• Цел
Да се направи теоритично проучване на съществуващата научна литература за
готовността на училището и сравнително психологическо изследване на развитието на
моториката на 6-7 годишни деца
Задачи
21. Да се проследи възрастовата динамика на графомоторните умения на децата и
умствените операции.
22. Да се установи съществуват ли междуполови различия в графичните умения на децата
и умствените операции.
23. Да се провери влиянието на престоя в интитуционализирана среда върху степента на
развитие на графичните умения.
Методика : Комплексната методика на Д.Батоева и колектив за изследване на
училищната зрелост.Училищната зрелост се диагностицира по 11 показатели: телесно тегло,
ръст в право положение, развитие на пропорциите на тялото , определяне на т.н костна
възраст, определяне на зъбна възраст, психологически показатели: рисувателен тест за
училищна зрялост на Карос – Сейфрид – Австрия, устойчивост на вниманието ,краткотрайна
слухова памет, моторна памет , реч.
Изследвани лица : През месец март 2014г бяха изследвани 230 деца от
предучилищните групи, разделени на възрастови групи от 6-6,5г. 6,5-7г.
в 5 детски градини в гр.София: 162 ЦДГ – Красно село, 171 ОДЗ – Надежда,
93 ЦДГ – Красно село, 99 ЦДГ – Красно село,92 ЦДГ Лозенец.След приключване на
изследването бяха направени препоръки за работа на учителите с конкретни деца.Основно по
показателите : математически способности,рисуване на човешка фигура и реч.
През месец Май изследването беше повторено.
Резултатите от изследванията на 6-7-годишните деца като цяло показват, че те са с
достигната степен на училищна готовност, което се счита за нормално. Впечатление прави,
обаче, незрелостта на някои от психичните показатели – концентрация на вниманието, ниво
на говорно развитие и фина моторика, които имат приоритетно значение в обучителния
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процес. Налице е засилена тенденция на говорни нарушения, както и хиперактивни и
агресивни поведенчески реакции.
В Таблица №1 и Графика №1 виждаме резултатите на 6- 6,5 годишните момичета и
момчета.Забелязва се ,че момичета са зрели и готови за училище 65%, при момчетата това са
45%.Изисква нашето внимание на училищно незрелите.При момчетата е 22% ,а при
момичетата 16%.
В Таблица №2 и Графика №2 се вижда, че при възрастта 6,5 – 7 годишните
момичета и момчета отново момичета са с по-висики проценти зрялост и готовност за
училище. 55% а за момчета това са 45%.Средно зрели са 45% от момчетата и 19% от
момичетата. Изисква и тук нашето внимание процентите на училищно незрелите 22% за
момчетата и 16 % за момичетата.
Таблица №1
6 - 6,5 годишни
Момчета
Момичета

Училищно незрели

Средно зрели

Зрели

22
16

33
19

45
65

Графика №1

6 - 6,5 годишни
70
60
50
40
30
20
10
0
Училищно незрели

Средно зрели
Момчета

Зрели

Момичета

Таблица №2
6,5 - 7 годишни
Момчета
Момичета

Училищно незрели

Средно зрели

Зрели

16
10

39
35

Графика №2
6,5 - 7 годишни
60
50
40
30
20
10
0
Училищно незрели

Средно зрели
Момчета

Момичета

Зрели

45
55
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Изводи: Виждайки горепосочените резултати могат да се направят следните
изводи.
1.Вижда се , че разликата във възрастта само от половин година в този възрастов
период е от значение за психосоматичната готовност на децата за системно училищно
обучение.
2.По –отношение на училищната зрялост ,момчетата се оказват в понеблагоприятна позиция в сравнение с момичетата.
3.Твърде полезна е предварителната диагностика на училищната зрялост
/готовност за училище/,защото резултатите служат не само за диферинцирано
насочване и индивидуален подход от страна на учителите , а и за правилното бъдещо
развитие на децата .
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ У СТУДЕНТИТЕ
НА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АЗ
Проф. дпн Надежда Борисова Витанова
СУ “Св.Климент Охридски”
POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT STUDENT’S ATTITUDE
TO THE PROFESSIONAL SELF-IMAGE
Prof. Nadezhda Vitanova, Dr. Habil.
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”
Докладът представя резултати от изследване на професионални поведенчески характеристики, които се
развиват в процеса на психологическата подготовка на студентите, чрез стимулиране на
саморефлексията и субективното отношение към собственото професионално Аз.
Концепция на изследването и анализа на емпиричните резултати:
Динамичното отношение между теоретичния фундамент и самоосъзнаването на практически приложимото
дава възможност за кореспондиране с интегритета на личността и осъществяване на системна връзка между
когнитивното развитие и информираност от една страна и от друга - личностното изграждане. Осъзнаването
и многократното съотнасяне на своите умения, качества и нагласи към собствения Аз развива
професионалната насоченост на студента и създава вътрешни предпоставки за професионално-личностно
функциониране.
The peper represents the results of research about behavior qualities which are necessary for work. in
competition circle. Important condition for development of thise qualities is the realisation the connections
between ther theoretical and working activity. Some important aspects of integral approach in psychology
teaching of students proceed from: integration of social status and student’s role position; integration of
personality regards; integration of relation “teacher-student”.

Психологическата подготовката на студенти създава вътрешни предпоставки за
себерефлексия, включва необходимост от обвързване на знанията с целенасочен процес за
формиране на специфични характеристики и нагласи на личността. Акцентирането върху тази
страна на подхода в обучението, чрез динамичното отношение между теоретичния фундамент
и практическо приложимото, дава възможност за кореспондиране с интегритета на личността
и осъществяване на системна връзка между знанията, отношението и поведението на студента.
Именно реализирането на връзката между теоретичната и практическа активност на студента в
учебните ситуации, води до постигането на единство между когнитивното развитие и
информираност от една страна и от друга - личностното изграждане на студентите. Те
осъзнават своите умения, качества и нагласи и имат възможност многократно да ги съотнасят
и съпоставят със собствения си Аз, с професионалната си насоченост и възможностите си за
професионално и личностно функциониране.
В частност - целта, задачите и методиката на конкретното изследване са свързани с
обучението на студенти по учебната дисциплина “Психология на Аз-образа”, специалности
«Социални дейности» и «Педагогика».
Изследването има за цел да установи, доколко изграждането на личностната готовност на
студентите за професионална реализация може да се динамизира, чрез целенасоченият
процес на придобиване на осъзната представа за собствения Аз, включен в обучението им
по психология на Аз-образа.
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Задачи: Да се установи доколко включването на теоретичната подготовка в
практическа активност на студентите в процеса на обучение влияе върху:
• Насочеността на личността на студента и ценностното му ориентиране.
• Равнището на субективния контрол, като условие за проява на самостоятелност,
отговорност и активност.
• Личностната готовност за реализиране на професионални взаимоотношения в
професионална среда.
Методи за емпирично изследване:
• Тест на Б. Бас: за диагностика на типове насоченост на личността.
• Тест на Дж. Ротер: за изследване локализацията на субективния контрол;
• Тест на Томас Лири: за изследване стила на междуличностни и професионални
взаимоотношения.
• Статистически методи: алтернативен, корелационен и факторен анализ.
1. ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗИЦИИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Посоченият подход в обучението по психология на Аз-образа има предвид
организацията и самоорганизацията на личностната система, като динамичен и
функционален процес, който се определя както от цялостта на формиращата се основна
професионална роля на студента, така и от вътрешното му отношение към обектите на
когнитивното познание и практическото им овладяване. В този смисъл, самоорганизацията и
саморегулацията в личностната система са свързани с предаване и непрекъсната обработка
на обратна информация между различните йерархични системи вътре в личността, като
непригодната информация се изключва и по-нататък се “включват” само такива варианти на
отношения, от които се очаква “успех”. Това от своя страна зависи от развиващите се
познавателните възможности на личността, социалната й позиция и роля и
интернализираните до момента личностни отношения.
Системо-структурния анализ на личността ни дава основание да дифиренцираме
няколко аспекта, от които произтича значимостта на приложения подход в обучението:
• интегритет на настоящия социален статус и ролеви позици на студента;
• единството на отношенията в рамките на отделната личност, като субект в
обучението;
• интегритет на субект-субектните отношения между преподавателя и студентите.
Статус и социални роли:
Специфичното за статуса на студента е, че той обективно се определя от
съществуващата за момента сложна ситема на обществени отношения и социални
образувания. От друга страна субективното отношение на студента към структурата на
обществените отношения намира израз в неговата позиция като субект в процеса на
обучението. По този начин статусът на студента съчетава обективни и субективни
характеристики, от които зависи степента на самоосъзнаването му:
• статусът е обективен и се осъзнава от конкретния студент частично или цялостно,
адекватно или неадекватно, пасивно или активно;
• осъзнаването на статуса е невъзможно извън обективните дейности на студента и
включените в тях теоретични и практически цели;
• степента на осъзнаване на статуса е непосредствено свързано с осъществяването на
единството между обучение и самообучение;
• осъзнатият социален статус води до ясно определена позиция на студента в субектсубектните взаимоотношения в процеса на обучението му.
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Многослойната структура на статуса на студента зависи и от връзката между
социалните му роли – актуални и развиващи се. Тази връзка в голяма степен определя
“ролевото поведение” на студента в учебните ситуации за теоретична и практическа
подготовка по психология на Аз-образа. От друга страна обаче психологическите знания и
практически умения влияят пряко върху структурата на социалната роля, тъй като:
• очакването от ролята е свързано с ценностната ориентация, диференцираните
знания и мотиви;
• отношението към ролята се променя в зависимост от динамиката на
преживяванията в процеса на усвояване на знания и практически умения;
• разбирането на ролята се променя в зависимост от степента на теоретичната и
практическа подготвеност;
• изпълнението на ролята включва очакването, отношението и разбирането, като
същевременно ги динамизира.
Единство на личностно-професионалните отношения:
В хода на реалното взаимодействие на студента с обектите на психологическото
познание се появяват специфични потребности, желания и интереси. От тях зависи как той
ще разбира и емоционално ще преживява както актуалната си социална рола на обучаван
субект, така и развиващата му се професионална роля.
Именно в тези отношения се обединяват определящите професионалната насоченост
психичните свойства на формиращата се личност, процесите на преживяване и разбиране на
човека като основен обект/субект в социалната среда. Особеностите на отношенията
определят сложната структура на променящата се личност и нейното поведение в учебни и
социални ситуации.
Развитието на отношенията и техния характер произтича от функционалното единство
на личността – всяка следваща познавателна, емоционална или волева функция е свързана
закономерно с предишните и по този начин във всеки момент от обучението си студентът се
намира на определен етап от системното си формиране. Промяната се индуцира в
“личностния смисъл” за субекта на обективните явления, свързани с бъдещата му
професионална дейност. Същевременно личностният смисъл се определя и от описаните погоре характеристики на социалната позиция и роли.
Интегритет на субект-субектното взаимоотношение “преподавател-студент”:
Процесуалната страна на обучението по психология на Аз-образа се осъществява от
двата субекта - преподавател и студент, чиито дейности са закономерно свързани, взаимно се
предполагат и се включват като двустранно обуславящи се компоненти в системата
“обучение – учене - развитие” (таблица 1).
Таблица1
Единство между преподаване и учене в дидактическото отношението“преподавател-студент”
Позиция на субектите

Позиция на преродавателя

Позиция на студента

Преподаване

Учене

Структури на
преподаване
Логическа
последователност
Процесуални
структури на учене
Разбиране
Изпълнение
Структури на знанията
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Единството между преподаването и ученето се осъществява, чрез взаимодействие
между различни йерархични нива:
• вътрешна позиция на преподавателя в преподаването и на студента в ученето;
• структури на знанията, необходими на студента, които са в корелативна
зависимост със съответните структури на преподаване и с процесуалните
структури на учене;
• диференциация на онези знания, които студентът усвоява, чрез учене в
организирания процес на обучение и тези, които ще придобие по пътя на
самостоятелно учене .
Очертаните за това изследване акценти на подхода в обучението по “Психология
на Аз образа”, а именно – единството между социален статус и ролева позиция, между
личностните отношения и дидактическото отношение “преподавател-студент”, ни дават
основание да считаме приложението му за необходимо при осъществяване както на
теоретичната, така и на практическата подготовка за постигане на отношение и поведенчески
умения за професионална реализация.
2. ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Изследвани са 50 студенти от ІІ и ІІІ курс на специалността “Социални дейности” и
“Педагогика”, включени последователно в обучение по учебната дисциплина “Психология
на Аз-образа”. Емпиричните резултати са получени в последните 2 седмици от съответния
семестър.
2.1. Чрез теста на Б. Бас установихме съотношението между типовете насоченост на
студентите, осъществено като резултат от единството между когнитивно-теоретичната им и
практическа активност:
• насоченост към себе си;
• насоченост към общуване, като форма на личностна активност;
• насоченост към дейност, като възможност за проява на активност.
Имахме предвид, че особеностите на личността, обусловени от преобладаващата
насоченост, са тясно свързани с вътрешната готовност на студентите за професионална
реализация и справяне с различните нива на социалното им обкръжение:
• В случаите, когато водеща е насочеността към себе си (А), личността е преди
всичко интровертивна, склонна към съперничество и раздразнителност,
вътрешното й състояние се характеризира с повишена тревожност. Съществената
ценност за тази личност е получаването на възнаграждение и удовлетворение,
което в някои случаи обуславя проявата на агресивност в стремежа към постигане
на висок статус.
• В случаите, когато водеща е насочеността към общуването(О), личността е преди
всичко екстровертивна, емпатийна, стреми се към социално одобрение, има ярко
изразени потребности от общуване и привързаност, от емоционални отношения с
хората. Съществена ценност за тези личности са устойчивите взаимоотношения
между хората и умението за съвместната дейност;
• Водещата насоченост към дейности (Д) е свързана със стремежа на личността към
перфектно изпълнение на професионалните дейности, увереност в себе си и
отстояване на собственото мнение, когато то е полезно за постигане на целта.
Интересите са насочени към деловите проблеми и деловото сътрудничество.
Резултатите от изследването се очертаха по посока на следното съотношение между
трите типа насоченост (таблица 2).
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Интересът към деловото сътрудничество и постигане на целта в работата, съчетано с
потребност от съвместна дейност и емоционално отношение към хората, е благоприятна
вътрешна предпоставка за професионална реализация в професионална среда.
Същевременно, не по-малко значима в това отношение е комбинацията между деловото
сътрудничество и стремежа към постигане на личностно удовлетворение. Посочените две
комбинации се оказват водещи при изследваните от нас студентите
Т а б л и ц а 2.
Съотношение между насоченост към себе си, към общуване и към дейност
Съотношение между насоченост “А”, ”О”,
”Д”
О≥Д≥А
О≥А≥Д
Д≥О≥А
Д≥А≥О
А≥Д≥О
А≥О≥Д

Студенти
Брой

%

8
6
17
14
2
3

16
12
34
28
4
6

2. 2. Насочеността на личността и ценностната ориентация се актуализират с различна
степен на успешност в зависимост от нивото на субективния контрол, тъй като той е пряко
свързан с самостоятелността, активността и отговорността на личността. Като имаме
предвид значимостта на тези поведенчески характеристики за постигане на професионални
цели, изследвахме същите студенти по скалата на Дж. Ротер “Локус на контрола”.
Количествените резултати от този тест показват локализацията на субективния
контрол между полюса на екстерналния контрол и полюса на интерналния контрол.
Екстерналната локализация се характеризира с преобладаващата значимост на
контрола “от вън”, докато интерналната локализация е свързана с осъзнаване на значимостта
на вътрешните усилия за постигане на външни резултати.
Особеностите на личността, корелиращи с повече или по-малко изразения
интернален или екстернален локус на контрола, са тясно свързани с готовността на
студентите за справяне в професионална среда:
В процеса на изследването се очертава многомерен профил на локализацията на
контрола за всеки студент, чрез който диференцираме, според включените в теста скали,
типични личностни особености, свързани с интерналност/екстерналност на контрола: при
успех (ИУ), при неуспех (ИН), в професионалните отношения (ИП), в междуличностните
отношения (ИМ), обща интерналност (ИО) (таблица 3).
Т а б л и ц а 3.
Профил на интерналност на студентите в края на обучението
Локус на контрола
Профил по скали
ИУ
ИН
ИП
ИМ
ИО

Бр.
8
15
17
12
13

Екстернален

Студенти
%
16
30
34
24
26

Бр.
42
35
33
38
37

Интернален

%
84
70
66
76
74
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Резултатите по скалите се подреждаха между високото и ниското ниво на
интерналност, проявена в съответните ситуации:
• Високото ниво на интерналност на контрола при успех подпомага убедеността на
студента, че успехът зависи от него самия. Докато ниското ниво на интерналност
кара студента да разчита на други хора и на инерцията в събитията.
• Високото ниво на интерналност на контрола при неуспех насочва студента към
търсене на причините в собственото поведение и отношение и обратно – при ниско
ниво студентът е склонен да обвинява за неуспеха си околните и обстоятелствата.
• Високото нива на интерналност на контрола в професионалните отношения е
свързано с оценяване на собствените действия и стратегии за професионалните
успехи и обратно – при ниско ниво на интерналност студентите търсят
ситуативната обусловеност на професионалните си отношения.
• Високото ниво на интерналност в междуличностните отношения е съпроводено
със субективен контрол на отношенията и съзнателно спечелване на симпатиите и
уважението на околните. Ниското ниво на интерналност кара студентът да се
вижда зависим от партньорите и тяхното отношение към него.
• Високото ниво на общата интерналност корелира със следните личностни
характеристики: независимост, увереност в себе си, справедливост в отношенията и
оценките, дружелюбност, честност, самостоятелност, спокойно взимане на решения и
постигането им, отговорност. Ниското ниво на обща интерналност корелира със
следните личностни особености: нерешителност, зависимост, враждебност, суетност,
несправедливост, неувереност, раздразнителност, неискреност, егоистичност.
Вариационният анализ на данните показва, че спрямо високите оценки за
интерталност с най-голяма честота са следните личностни характериски: независимост,
увереност, справедливост, дружелюбност, честност, самостоятелност, спрокойствие при
взимане и изпълнение на решения, отговорност (таблица 4) .
Т а б л и ц а 4.
Честотно разпределение на оценките на личностови особености спрямо високите нива на
интерналност от профила на локализацията на контрола
ИУ
ИН
ИП
ИМ
ИО
Профил: →
Личностни особености: ↓
Независимост
Увереностss
Справедливост
Дружелюбност
Честност
Самостоятелност
Спокойствие при изпълнение на решения
Отговорност

3,5
4,5
2,8
4,2
2,5
3,7
2,1
3,4

2,1
4,1
1,3
4,5
3,1
4,1
1,8
3,9

3,8
3,2
2,9
3,7
2,2
2,5
1,9
4,1

4,1
3,8
3,7
4,1
4,3
4,2
2,7
4,1

3.4
3,9
2,7
4,1
3,02
3,5
1,9
3,9

2. 3. Корелационният анализ на данните от изследването с теста на Б.Бас и скалата на
Дж. Ротер показва висока взаимна зависимост между основната насоченост на личността
и локализацията на контрола (таблица 5).
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Т а б л и ц а 5.
Корелациите между резултатите за локус на контрола и насочеността на личността
Насоченост към себе си Насоченост към общуване Насоченост към дейност
Тип насоченост: →
Локус на контрола: ↓
При успех
0,49
0,47
При неуспех
0,60
0,45
В професионалните
0,52
0,39
отношения
В
междуличностните
0, 56
0,61
отношения
Обща интерналност
0,54
0,48
Всички корелации от таблица № 3 са значими при ниво р ≤ 0,0001.

0,58
0,51
0,48
0,47
0,51

В случаите, когато водещи са насочеността към общуването, емоционалните
отношения с хората и стремежът му към социално одобрение в съвместни дейности,
студентът се проявява много често като самостоятелен и уверен в себе си, дружелюбен и
честен, справедлив е в отношенията и оценките си, спокойно и отговорно взима решения и се
стреми да ги постигне. Подобни са личностните прояви на студентите с водеща насоченост
към дейности: интересите им към деловите проблеми и деловото сътрудничество в
целенасочена дейност се съпътстват преди всичко от прояви на самостоятелност,
отговорност и увереност в себе си. В повечето случаи, когато водеща за студентите е
насочеността към себе си, те са склонни към съперничество и агресивност. Оказва се, че
тази нагласа ги прави по-раздразнителни и тревожни, което от своя страна опосредства в
поредица от ситуации тяхната враждебност, несправедливост и неискреност .
2. 4. Същевременно, чрез добавяне на данни от изследването с тест на Томас Лири,
установяваме типичното за изследваните лица съотношение между личностни особености
и различните стилове на интерперсонални отношения (таблица 6).
Т а б л и ц а 6.
Равнища на личностна изява според стила на междуличностни отношения
Психологическа тенденция
1.Доминантност
2.Сигурност в себе си
3.Взискателност
4.Скептицизъм
5.Отстъпчивост
6.Доверчивост
7.Добросърдечност
8.Озивчивост

Равнища на личностна изява – резултати в %
1
2
46
38
38
50
41
51
32
33
48
22
39
54
54
46
47
53

3
16
12
8
35
30
7
-

Факторният анализ на данните от изследването, отнасящи се до скалите по трите
теста, ни дава основание да очертаем извадка на онези личностни характеристики,
спрямо които се получиха най-високи стойности на коефициента за индивидуална
адекватност (MSA) и на комуналността на всяка една от тях спрямо сумата от всички
останали. (таблица 7).
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Т а б л и ц а 7.
Индивидуална адекватност и комуналност на променливите към факторния модел
за личностна готовност на студента за реализиране на интерперсоналнит взаимоотношения
в професионална среда
Променливи
Емпатийност
Дружелюбност
Организираност
Общителност Енергичност
Сътрудничество Увереност
Независимост
Настойчивост
Самостоятелност
Решителност
Честност Отговорност Скромност
Отзивчивост

При ниво р ≤ 0.001

MSA
0.84
0.72
0.88
0.81
0.74
0.79
0.77
0.67
0.84
0.64
0.76
0.81
0.86
0.59
0.79

Комуналност

0.90
0.80
0.79
0.87
0.90
0.75
0.85
0.87
0.79
0.85
0.83
0.87
0.75
0.69
0.91

Съпоставката на данните показва, че някои от личностните характеристики по скалите
за Тип насоченост (тест на Б.Бас), за Локус на контрола (тест на Дж.Ротер) и по скалите за
Стил на междуличностните взаимоотношения (тест на Т.Лири) се повтарят или тяхната
проява очевидно е зависима от останалите. Посочените променливи се включват във
факторния модел на личностната готовност на студента за успешно реализиране на
интерперсоналните взаимоотношения в професионална среда
Процесът на обучение на студентите по “Пихология на Аз-образа” е динамичен и
неговата ефективност е функция както от интензивността и значимостта на дейностите,
извършвани в учебните ситуации, така и от степента на удовлетвореност на студентите от
субект-субектните взаимоотношения и от тяхната собствена активност в процеса на
обучение. От една страна единството между когнитивна и практическа активност създава
условия за всеки студент да реагира на процеса на усвояване в съответствие със собствената
си “психологическа реалност”. От друга страна обаче, нейното динамизиране е резултат от
действеността, от интензификацията на рефлексията, от насочеността на учебно съдържание
към личностното развитие на студента и усвояване на професионални нагласи и
професионална компетентност .
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ НАГЛАСИТЕ НА ДЕЦАТА КЪМ
ВЪЗРАСТНИТЕ И АЛТРУИСТИЧНАТА ИМ ОРИЕНТАЦИЯ
ГАЛИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ДОКТОРАНТ
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
RESEARCH INTO THE RELATIONS BETWEEN CHILD ATTITUDES
TOWARD OLDER ADULTS AND ALTRUISTIC ORIENTATION
GALINA HRISTOVA PETKOVA
PhD
PU “PAISII HILENDARSKI”
Абстаркт
Статията представлява психологическо проучване на връзката алтруизъм-нагласи, провокирано от
тенденцията към нарастване на застаряващото население, която все по-ясно се открива през последните
десетилетия и ни отвежда на пето място в Европа. Обект на изследването са деца на възраст от десет до
дванадесет години. Предмет на изследване са алтруистичната ориентация на децата и нагласите им към
възрастните. Целта е да се проследят зависимостите между тях.
Ключови думи: нагласи, връзки, алтруизъм
Abstrakt
This article presents a psychological research, instigated by the latest trend of an increase in the number of
ageing population, which has been characteristic for the country over the last decades, and which ranks Bulgaria
fifth in Europe.
The subjects of the investigation are children aged 10 to 12. The paper analyses child altruistic orientation and
attitudes toward older adults.
The aim is to trace this relationships.
Key words: attitudes, relations, altruism

ВЪВЕДЕНИЕ
Според Джейн Пилиавин просоциалното поведение е обвързано с благото на другите.
„Най – голямото удоволствие, което познавам е да извърша тайно нещо добро, както и да
открия, че без да очаквам, са ми сторили добро” (Чарлс Лам). Самоизбрано е и е проникнато
от самосъзнанието за свобода. Съзнателно е, но изискването за съзнателност не е безусловно
необходимо. Така, както съществуват много прояви на героизъм или на сериозни дарения
,осъществени без съзнателни намерения , а решенията не се предхождат от продължително
обмисляне. Казано с други думи просоциалното поведение е отражение на добротата и
загрижеността за съдбата на другите. То се корени във взаимността. Всички форми на
просоциален отклик засилват възможността за оцеляване и за изграждане на съвместността.
Причините за ангажиране с просоциалното поведение могат да бъдат, както от личностен
така и от ситуативен характер. Към първите можем да отнесем самооценката, емоциите,
които изпитваме, нормите и ценностите, които споделяме, мислите ни относно значимостта
на отговорността ни към другите. Обикновено откликваме, следвайки определени норми,
които от своя страна отразяват определени очаквания от социалната общност и предписват
определено поведение и задължения . Именно с тези норми – на справедливост и
отговорност е свързано просоциалното поведение. Нормата на справедливост ни открива, че
не можем да изоставяме другите, когато са лишени от блага незаслужено. А всъщност да
отдадем заслуженото на другите и да оценим техният принос при разпределението на
благата. Що се отнася до нормата на отговорност то тя открива чувството на дълг и ни
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напомня, че трябва да се грижим за тези , които зависят от нас. Трябва да откликнем на
онези, които са в нужда, като този отклик не зависи от възможните изгоди във времето.
Поведението може да бъде още по – силно изразено, ако нещастието е причинено от външни
фактори. Обикновено нормата на отговорност е с много по – силно влияние относно
близките, отколкото нормата на справедливост към не – близките.
ФАКТОРИ
Всички тези различия в проявите на просоциално поведение се оказват зависими от
редица фактори. На първо място това е развитието на моралното мислене. Открива се
зависимост между моралното мислене и просоциалното поведение , която е особено силно
изразена при момичетата, докато при момчетата по-силно изразена е зависимостта морално
мислене-антисоциално поведение ( Bar-Tal , 1982;Eisenberg,1984 ). На второ място е
интернализирането на норми и ценности, придаващи на просоциалното поведение значимост
( Eisenberg , 1982 ). На трето място е осъзнаването задълженията към другия в
пространството на заедността ( Eisenberg, 1986 ). На четвърто място – засилване
способността да се разбере другия – вътрешните и външните състояния в зависимост от
контекста (Carlo, Knight, Melby, Roesch , 1998 ). На пето място – развитието на чувствата.
Факт е, че появата на чувствителност към другия като романтични прояви , любов и
интимност засилват емпатията , симпатията , радостта и едновременно с това
чувствителността към различните просоциални действия именно , с които детето изразява
вълнението си от срещата си с другия ( Eisenberg , Fabes , 1991 ). Шестото място се заема от
измененията в идентичността . Тук е важно да се отбележи , че самосъзнанието може да
засили тревожността, смущението, неувереността, което от своя страна отдалечава детето от
просоциалното поведение и не само, но и издава известна непоследователност в проявите на
просоциалното поведение. От друга страна измененията в идентичността могат и да засилят
просоциалното поведение, ако в съзнанието това поведение се открие като иманентно на
образа, който детето иска да има за себе си. Всъщност измененията в его-идеала могат да
засилят стремежа към просоциалните действия ( Fabes , Eisenberg , 1996 ).
Кои са ситуационните фактори, които оказват влияние върху просоциалното
поведение ?
На първо място това са отношенията с възрастните. Известно е, че през този период
между деца и родители се появяват редица конфликти, породени от несъответствията между
очакваните и реалните поведения. Точно тези несъответствия насърчават преосмислянето на
собственото поведение и на просоциалното поведение като очаквано от родителите
поведение . От своя страна родителите могат да повлияят за разгръщането на просоциалното
поведение чрез собствения стил на просоциално поведение; чрез наблягане на неговата
ценност в интраперсонален и интерперсонален план; чрез насърчаване на авторството на
просоциални постъпки; чрез ограничаване на непросоциалните поведения като се засили
отговорността относно собствените постъпки на детето ( Fabes , Carlo , Kupanoff , Laible ,
1999 ).
На второ място са отношенията с връстниците . Според Fabes и Eisenberg ( 1996 )
появата на нови форми на взаимодействия и активности насърчава въвличането в
просоциални действия. Ако децата обаче са отчуждени, самотни или ориентирани силно към
постигането на успех, това от своя страна може да ограничи просоциалните отклици.
АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ
В дисертационното изследване нагласата е дефинирана като многомерен конструкт,
който определя отношението на аза към това, което го заобикаля (ситуация, събитие, идея,
човек...) и е разгледана в контекста на разбиранията на (Maio & Haddock, 2010; Ajzen , 2005;
Albarraci, Johnson, & Zanna, 2005; Haddock, 2004; Bohner, 2002).
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Нагласата е представена чрез оценъчността, изразена в термини на приемане,
неприемане, одобрение, неодобрение, позитивна или негативна оценка. Нагласата е
определена като субективна тенденция на изразяване на оценъчност, представена чрез
различна степен на благосклонност. Изразена в термините на емоционалността, нагласата се
открива като позитивно или негативно емоционално преживяване. Като многомерен
конструкт нагласата се разглежда съдържателно и функционално. Съдържателно, нагласата е
представена чрез когниции, емоции и поведения, които се отличават със стабилност във
времето, независимо от своя генезис. Във функционален план нагласата е разкрита чрез
влиянието и върху връзките с другите, поведенията и изграждането на знанията (Van Bavel,
Xiao, & Cunningham, 2012; Maio & Haddock, 2010; Ajzen & Fishbein, 1989).
Нагласите са раглеждани като цялостни състояния, задаващи нашето поведение. Те
съществуват като предразбирания, очертаващи хоризонта на разбиранията. И независимо, че
насочват много от актовете на съзнанието, те остават неосъзнати. Тъй като нагласите
разкриват отношението на Аза към самия себе си, раздялата с тях се оказва много болезнена.
Съдържание на нагласите
Всяка нагласа съдържа когниции (вярвания, убеждения, разбирания, идеи); афекти;
намерения да се отговори с определено поведение; поведение. Начините , по които
оценяваме света се отразяват и в нашите нагласи. Освен това измененията в убежденията и
мислите биха повлияли и върху поведението, а измененията в поведението - на нагласите.
Интересен е въпросът какво се случва, когато убежденията и поведенията си противоречат.
Според Л. Фестингер между собствените ни убеждения и поведения съществуват три вида
отношения, а именно, че: между убеждения и поведения няма връзка; между убеждения и
поведения съществува съответсвие; между убеждения и поведения съществува
несъответствие. Когато се появят несъответствия, преодоляването на когнитивният дисонанс
може да стане по различни начини: като променим поведенията или убежденията, или да
отхвърлим доводите, застрашаващи поддържаните убеждения.
Нагласи и поведение
Връзката между нагласите и поведението е изключително сложна, поради различната
степен на обобщеност на нагласите. Според Айзък Ейджън и Мартин Фишбейн, когато
нагласите са пределно общи, а поведението конкретно, предсказването на поведението чрез
нагласите е слабо, а когато нагласите са пределно конкретни и са свързани с конкретно
поведение, възможността за предсказване се засилва. Силните нагласи са по-тясно свързани
с поведението за разлика от слабите. Ръсел Фацио и Марк Зана откриват, че нагласите
преминали през изпитания, които са преживени, придобиват по-голяма сила, придават
увереност, издръжливост и устременост на Аза. Нагласите могат да влияят върху
поведението, когато съответстват на поведението и притежават сила – съзнанието извиква
спомени за тях и с това за поведението, т. е. отстояваме не само това, в което вярваме, но и
вярваме в това, което отстояваме. От друга страна Ръсел Фацио твърди, че не всички нагласи
са достъпни до съзнанието. Ако нагласите са недостъпни вероятно много по-малко ще
повлияят върху поведението.
Нагласи и атрибуции
Факт е, че можем да променим нашите убеждения, за да оправдаем предишните си
поведения и по този начин да намалим неприятното усещане за несъответствие. Но много
често се оказва, че нашите убеждения и нагласи могат да не последват нашето поведение
дори, когато не изпитваме дисонанс.
Изменения на нагласите
Обикновено правим всичко възможно да защитим нашите убеждения и нагласи и сме
склонни да поддържаме нагласите си, ако са свързани с: чувство, което ни кара да запазим
верността към нагласите; основните ценности и аз-образа; ако са споделени от значимите
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други; ако съществува чувство на дълг, прикрепящо ни към традицията; ако ценностите са
самоценни, т. е. определят нашето отношение към света и самите себе си. И все пак ние
променяме нашите нагласи, но как става това. Именно чрез промяна в нашите убеждения и
поведение. Това от, което имаме нужда е не да проверим тяхната истинност, а от тяхното
потвърждаване. Следващият момент е да се уверим в правотата на нашите убеждения и след
това ще започнем да поддържаме всичко, което поддържа нашето убеждение или ще започнем
да отхвърляме всичко, което неподдържа нашето убеждение. По този начин запазваме
увереността в правотата на собствените си убеждения и съществуващите нагласи. Ако
нагласата е силна, вероятно няма да се повлияем, но ако е слаба то тогава съпротивата би била
различна. Тук би ни помогнало желанието за обективност. Засилването на обективността
можем да направим като поемем отговорност: да обосновем това, което приемаме пред
безпристрастен свидетел; да разгледаме това, което приемаме от противоположната позиция;
да зададем въпроси, които биха засилили проясняването. Тук трябва да допуснем и това, че
когато нагласата е дълбоко укоренена, чувството на обективност може да остане в плен на
самата нагласа. Възниква и въпросът колко убедителни биха били чуждите доводи. Ричард
Пети и Джон Качопо твърдят, че нашата чувствителност към съдържанието на посланията
зависи единствено от смисъла, който имат за нас.
МЕТОД
Настоящото изследване използва данни, събрани от дисертационно проучване на
нагласите на децата към възрастните.
Извадката се състои от 400 деца между десет и дванадесетгодишна възраст от десет
училища в Бургаска и Сливенска област. От тях 225 (56.5% момичета) и 175 (43.8%
момчета). 10 (2.5%) от участниците са на възраст девет и половина години; 73 (18.3%) са на
възраст десет години; 91 (22.8%) са на възраст единадесет години и 226 (56.5%) са на възраст
дванадесет години.
ИНСТРУМЕНТИ
„Детските гледни точки за остаряването” (CVOA-част трета, Marks, Newman).
Въпросникът е използван, за да се оценят нагласите на децата към възрастните.
Състои се от семантично диференцираща скала, съдържаща 11 биполярни двойки
прилагателни, които биха могли да опишат хора от всякаква възраст. Оценяват детските
нагласи по пет-степенна скала. Инструментът произвежда комбиниран резултат с обхвата от
11 до 55 като по-високите оценки са показател за по-позитивни нагласи.
„Детският алтруизъм” (CAI, Hing Keung Ma, Man Chi Leung).
Въпросникът е използван, за да се оцени алтруистичната ориентация на децата.
Състои се от 24 айтема, оценявани по дихотомна скала и е с обхват от 0.0 до 1.0. Висок и
нисък резултат предполага респективно голяма и малка тенденция в алтруистичното
поведение на децата. Инструментът би могъл да се използва за деца от първи клас нагоре. За
деца от 1 до 6 клас е необходимо всеки един от айтемите да бъде прочитан ясно пред децата.
За деца от 7 клас нагоре може да се прави самостоятелно, но след инструктаж.
ПРОЦЕДУРИ
Въпросниците са назначени по класове в техните редовни часове. Всеки един от
класовете е посетен от изследователя и е направен кратък инструктаж. Времето, определено
за попълване на въпросниците е 90 минути, разделено в два последователни редовни учебни
часа. Изследователят прочита на глас въпросите на учениците, докато те
четат и отбелязват своите отговори. При проблем с попълването на въпросниците,
изследователя отива до мястото на субекта и обяснява индивидуално.
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Тест - атмосферата е считана за доста добра и класовете не показаха да имат някакви
специални проблеми при попълването на тестовете. След теста на учениците е обяснена
същността на изследването и им е дадена възможност да задават въпроси и да изразят
тяхното мнение и чувства относно тестуването.
РЕЗУЛТАТИ
Психометрични параметри на въпросника за оценка на нагласите
При проверка на хипотезата за нормалност на разпределението на общия суров бал от
въпросника за нагласите трябва да се отхвърли хипотезата за нормалност на разпределението
по D-критерия на Колмогоров-Смирнов (D=0,08358; p < 0,01). Следователно
разпределението на общия суров бал по скалата не е нормално. Хистограмата е асиметрична скосена е отдясно, което означава, че участниците в цялата извадка имат склонност да
отговарят с по-високи степени на съгласие с предложените твърдения.
Хистограма на честотното разпределение на общия суров бал
(фиг.1)
Histogram: Общ бал по Тес т 4 Детс ките наглас и за ос таряването

Брой на тестираните със съответния суров бал по
теста "Детските нагласи за остаряването"

K-S d=.08358, p<.01 ; Lilliefors p<.01
Expected Normal
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Суров бал по Тес т 4 Детс ките наглас и за ос таряването

Таблица 1: Статистики
Брой участници

400

Среден
суров бал
43.88

Медиана Мода Честота - Мода Долен квартил Горен квартил Стандартно отклонение Асиметрия Ексцес

45.00 48.00

30

40.00

49.00

6.23

-0.57

0.16

Надеждността по алфа на Кронбах (по всички айтеми) - алфа на Кронбах (.75) е доста
над средната, което означава, че надеждността на въпросника е много добра.
Психометрични характеристики на въпросника за оценка на детския алтруизъм
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При проверка на хипотезата за нормалност на разпределението на общия суров бал от
въпросника за детския алтруизъм трябва да се отхвърли хипотезата за нормалност на
разпределението по D-критерия на Колмогоров-Смирнов (D=0,15387; p < 0,01).Следователно
разпределението на общия суров бал по скалата не е нормално. Хистограмата е много
асиметрична – силно скосена е отдясно (коефициентът е висок и отрицателен: -0.93), което
означава, че участниците в цялата извадка имат склонност да отговарят с по-високи степени
на съгласие с предложените твърдения.
Хистограма на честотното разпределение на общия суров бал
(Фиг. 2)
Histogram: Общ бал по Тест 6 Детският алтруизъм
K-S d=.15387, p<.01 ; Lilliefors p<.01
Expected Normal
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Таблица 2: Статистики
Валидно
N

400

Среден
суров
бал

19.51

Медиа
на

Мод
а

20.00

22.0
0

Честота Мода

62

Долен
квартил

18.00

Горен
квартил

22.00

Стандартно
отклонение

3.31

Асиметр Ексце
ия
с

-0.93

0.52

Надеждността по алфа на Кронбах (по всички айтеми) - алфа на Кронбах (0.74) е доста
над средната, което означава, че надеждността на въпросника е много добра.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ
(КАТО ЗАВИСИМИ ПРОМЕНЛИВИ СПРЯМО ФАКТОРА ПОЛ)
Скалата на въпросника за оценка на нагласите като зависима променлива
Дизайнът „еднофакторен анализ” дава възможност да се изследва влиянието на
независимия фактор „пол”върху скалата на въпросника за оценка на нагласите като зависима
променлива. Факторът пол няма статистически значимо влияние върху суровия бал по скалата
Детските нагласи за остаряването, т.е. F- критерия е нисък, а p > 0.05 (F=0.12; p=0.729).
Момичетата и момчетата имат статистически равни средни сурови балове по тази скала.
Скалата на въпросника за оценка на алтруистичната ориентация като зависима
променлива
Факторът пол няма значимо влияние върху суровия бал по скалата на Детския
алтруизъм (F=0.40; p=0.528). Момичетата и момчетата имат статистически равни средни
сурови балове по тази скала.
КОРЕЛАЦИОНЕНЕ АНАЛИЗ
Резултати от изследванията, свързани с хипотезата, разглеждаща отношението
нагласи –детски алтруизъм
Очакванията, отразени в тaзи хипотеза са, че нагласите ще бъдат повлияни от
алтруистичната ориентация.
Статистическите анализи не потвърждават връзката между нагласите на децата към
възрастните и тяхната алтруистична ориентация.
Нагласите корелират отрицателно с алтруистична ориентация на децата
(-0.045).
Резултати от анализите на хипотезите, изследващи връзките между нагласите,
детския алтруизъм и половите различия
Очакванията свързани с тази група хипотези са, че между нагласите, детския
алтруизъм и признака пол ще съществуват положителни връзки.
Статистическите анализи не откриват полови различия по отношение на нагласите.
Момичетата и момчетата имат статистически равни средни сурови балове (F=0.12; p=0.729).
Статистическите анализи не откриват полови различия по отношение на
алтруистичната ориентация на децата. Момичетата и момчетата имат статистически равни
средни сурови балове (F=0.40; p=0.528).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обсъждания, свързани с връзката нагласи - детски алтруизъм
Изследването не открива позитивна връзка между алтруистичните ориентации на
децата и нагласите към възрастните. Отсъствието на такава връзка може да се обясни с
позицията на детето в отношението с възрастните. Очакванията на децата са свързани с това,
че възрастните трябва да задоволяват техните потребности, да се грижат за тях, което не
предизвиква алтруистично отношение. Във връзката с възрастните децата са в позиция да
бъдат обект на алтруистично поведение, а не обратно.
Обсъждания, свързани с половите различия по отношение на нагласите и
алтруистичната ориентация
Изследването не открива различия между момчетата и момичетата по отношение на
техните нагласи към възрастните и алтруистичната им ориентация.
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Изследването не открива полови различия по отношение на детските нагласи към
възрастни хора, което също непотвърждава резултатите от изследванията на Falchikov (1990)
и Downs (1981). Както не открива такива и по отношение на алтруистичните ориентации,
което от своя страна се подкрепя от изследвания на Krebs (1970); Radke – Yarrow, Zahn –
Waxler, Chapman (1983).
ИЗВОДИ
Хипотезата за връзка между детския алтруизъм и нагласите не се потвърждава;
• Децата имат позитивни нагласи към възрастните хора. Резултатът е в противовес с
редица по-ранни изследвания на ( Page et. al., 1981; Hickey et. al., 1968; Seefeldt et.
al., 1977) , но в съответствие с изследвания на ( Braithwaite, 1986; Burke, 1982;
Fillmer, 1984; Harris et. al., 1988; Marks et. al., 1985), както и с някои по-нови
изследвания ( Newman et. al., 1997; Meshel, 1997);
• Равнищата на просоциална ориентация въпреки половите различия, са стабилни,
което препотвърждава откритията на (Eisenberg & Fabes, 1998, 1996);
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ЗА КОГНИТИВНИЯ ПОДХОД КЪМ УЧЕНЕТО
Проф. д.п.н. Стойко Иванов, Софийски университет «Св. Кл. Охридски»,
катедра «Социална, трудова и педагогическа психология»
ON THE COGNITIVE APPROACH TO LEARNING
Prof. Dr. Stoiko Ivanov, Sofia University “St. Kl. Ohridski”
Department of” Social, Work and Educational Psychology”
В доклада се представя когнитивния подход за ученето според схващанията на Жан Пиаже, Лев
Виготски, Джером Брунер, Дейвид Аусюбел и Албърт Бандура. На тази теоретична база се формулират
някои изисквания към съвременното обучение: да се базира на старите познания на учениците и на
изградените схеми за обработка на новата информация; на обучаваните да се предоставя възможност да
формулират собствен смисъл относно преподавания им учебен материал; новото учебнно познание да е
добре структурирано и да е свързано с изискванията на реалната практика и др.
Ключови думи: учене, познание, конструктивизъм
The report presents the cognitive approach to learning as perceived by Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome
Bruner, David Ausubel and Albert Bandura. On this theoretical basis some certain requirements in
contemporary education are specified: to be based on students’ old knowledge and understanding of the
established schemes for processing new information, to give learners the opportunity to formulate their own
meanings on the taught material; the new learning material to be well structured and be associated with the
requirements of actual practice.
Keywords: learning, cognition, constructivism

Ученето е промяна в поведението, мисленето, ценностите, съдържанието,
организацията и съхраняването на информацията причинена от опита. Измененията,
предизвикани от психичното развитие на личността или от медикаменти, които тя приема не
са примери на учене. Обучението представлява сложна последователна дейност на
сътрудничество, която се извършва от специално подготвени експерти в дадена област и
хора, които имат желание и потребност да усвоят конкретни знания, умения и навици в тази
сфера. Процесите на обучение могат да се представят образно като един равностранен
триъгълник, чийто три страни са с еднаква степен на значимост. Тези страни са израз на: 1.
Съдържанието на обучението. 2. Обучението като процес и етапите през, които преминава. 3.
Отношението към преподавания учебен материал, към обучитетеля и другите участници в
обучителния процес.
В психологията на обучението има най-различни теории за ученето, които са от
изключително значение за дейността на обучаваните и обучителите. Познаването на тези
теории може да бъде много важно, както за усвояването на учебния материал, така и за
неговото преподаване. Сред тях с особено голяма популярност е когнитивния подход за
изучаването на ученето.Поради тази причина в настоящия доклад се представят и съпоставят
различни аспекти на когнитивните теории за ученето, изяснява се смисъла на използвания
понятиен апарат и се правят конкретни препоръки, които могат да се използват в
обучителната практика. Той е актуален защото обществените нагласи към ученето
иобучителната дейност са, че трябва да бъдат максимално ефективни и да са съобразени с
динамиката на нашето съвремие.Целта му е да се направи анализ и съпоставка на някои
важни теоретични постановки свързани с ученето и обучението, на използваните научни
конструкти в тях и връзката им с образователната практика. В него на базата на конкретен
опит и анализ на източници от специализираната литература [3, 4, 5, 6, 7] се посочват
успешни стратегии за обучение, които могат да се използват в училище, университета и
семинари свързани с повишаването на квалификацията на специалисти.
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С понятието „когнитивизъм“ в педагогическата психология се означават теориите за
ученето, които изучават събитията и явленията свързани с възприемането, обработката,
съхраняването и разбирането на информацията, която е необходима за решаването на
определени проблеми. Названието произлиза от глагола „познавам“ (to cognize) и се свързва
с познанието (cognition).Понятието „познание“ има латински произход (cognoscere) и
означава „да знаем“ или „да се признае“. С него се изразяват знанията и начините за тяхното
интерпретиране във връзка с решаването на конкретни задачи и свързаната с тях
интелектуална активност.
Когнитивизмът е специфичен подход за изучаване на познавателната дейност, при
който се поставя акцент на познавателните процеси (възприятие, представа, мислене, памет,
въображение, внимание), тяхната организация и взаимодействие. Съществена негова
особеност е, че обучаваните се представят като активни участници в процеса на учене, а не
като пасивни реципиенти на въздействията на обучителите. Те не само възприемат
преподаванета информация, но и активно я преработват. Отчитат се различните им
способности и притежаваните вече от тях знания и навици. Обръща се внимание на това, че
обучаваните се различават помежду си по отношение на своя пол, възраст, етнически
произход, ценностна система, образование, мотивация, интелект, интереси, психични
състояния и др. В резултат на всичко това те възприемат, осмислят и усвояват по различен
начин преподавания учебен материал. Това обуславя факта, че обучаваните в зависимост от
своите индивидуални особености научават различни неща в процеса на обучение.Този
подход се противопоставя на бихейвиоризма, който унифицира обучаваните и не обръща
внимание на техните индивидуални особености. Бихейвиористите поставят акцент на
директивното обучение и водещата роля на обучителите в процеса на преподаване и
усвояване на знанията и навиците.
В когнитивният подход към ученето се разграничават две направления:
• В първотонаправление се обръща повече внимание на процесите на обработка на
информация(information processing). В него познавателната активност на
обучаваните се разкрива чрез правилата и моделите на възприемане, съхраняване и
организиране на информацията, чрез използването на адекватни на
обстоятелствата стратегии на нейното селектиране, съхраняване и реализиране. В
нашето съвремие все по-голямо внимание се обръща на инсайта,
критичнотомислене като начин за формиране и манипулиране на взаимовръзките
между различните елементи на притежаваната информация, на проявите на
адаптивност, иновативност, любознателност и творческо въображение.
• Във второто направление наречено конструктивизъм (constructivism) се защитава
тезата, че човек конструира знанията за света около себе си чрез създаването на
личностен смисъл, който се обуславя от миналия опит, мотивацията,
преживяванията,
психичните състояния, особеностите на социалните
взаимодействия, формиралите се вече познавателни схеми за интерпретация на
фактите и събитията. Според конструктивистите не съществува познание извън
контекста на извършваната дейност. Те твърдят, че познанието винаги се свързва с
условията, в които е усвоено. Конструктивният подход предполага съществено
участие на обучаваните в процесите на учене. Той е пряко следствие от
когнитивните теории на Ж. Пиаже и Л. Виготски за психическото развитие на
личността и ориентиран към решаването от обучаваните на задачи и извършването
от тях на открития. Според конструктивистите спазването в обучението на
принципа за предоставяне на възможности за прояви на активност, осъзнаване на
степента на трудност на задачите и отразяването на собствения интелектуален
потенциал. Те приемат, че всяка реалност се възприема, тълкува и разбира в
зависимост от индивидуалния познавателен опит на конкретния човек. Реалността
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е винаги конструирана от него и съществува само субективно в психиката му.
Представителите на конструктивисткия подход твърдят, че ученето се осъществява
в процесите на човешката активност и обучаваните сами конструират собственото
си познание, като осъзнават своите възможности при решаването на задачи с
различна трудност. Те се фокусират главно към проблемите свързани с
познавателните аспекти на човешката психика, които намират израз във
възприемането на собствените интелектуални възможности,разширяването на
запасите от знания и решаването на възникналите проблеми.
Началото на когнитивния подход към ученето се поставя сидеите на Джон Дюи за
прогресивно образование в рамките на реформаторската педагогика. Той отстоява идеята, че
педагогическите усилия трябва да бъдат насочени към обучаваните, а не към обучителите.
Чрез тях се поставя въпроса за важността на активността на обучаваните в процеса на учене
и че основната задача на учителите е да създават условия за пълна изява на техните
способности.
Най-изявените теоретици на когнитивизма саЖан Пиаже и Лев Виготски. Те
сепротивопоставят на бихейвиоризма, според чийто представители обучителите ръководят
процеса на обучението чрез използването на подходящи методи за поощрения и наказания, а
обучаваните следват техните указания. Има мнения, че подхода на Ж. Пиаже доминира за
периода 60-те и 70-те години, а идеите на Л. Виготски стават водещи за 80-те и 90-те години
нана миналия век[5, 95].
Теорията на Ж. Пиаже за стадиалното развитие на интелекта е много популярна през
ХХ век. В нея той твърди, че взаимодействието с обкръжаващата среда предизвиква
познавателното развитие на човешкия индивид, ако има предварително създадени затова
биологични предпоставки. Акцент се поставя още на съзряването, уравновесяването,
приспособяването, активния опит и социалните взаимодействия. В тази теория се описват
особеностите на човешкото поведение, което благоприятства успешната адаптация на
индивида и се класифицират етапите в интелектуалното му развитие.Според Ж. Пиаже
познавателните промени в психиката на хората преминават през последователни фази и
периоди на съзряване, които определят типа на учене, който индивида може да прилага.
Първоначалният, сензомоторен период (0 – 2 годишна възраст) е характерен с учене чрез
разглеждане, достигане, докосване, хвърляне, предвижване и пр. Тогава детето се учи да
говори, развива вътрешни схеми за контрол и започва да разбира причиннно-следствените
закономерности на физическо равнище. Следва дооперационален период (2 – 7 г.). Той се
характеризира с лингвистично развитие, интуитивно разбиране на някои прости
процеси,доминиране на възприятията, егоцентризъм и интуитивно мислене. Този период
протича в два стадия – предпонятиен (2 – 4 г.) и интуитивен (4 – 7 г.). Периодът на
конкретните операции (7 – 11-12 г.)е типичен с зачатъци на организирано, логическо
мислене, решаване на проблеми в реален контекст и наченки на навици на съхраняване,
класифициране и използване на числата. За периода на „формалните операции” (11-12 – 1415 г.) са типични развитието на абстрактното мислене, концептуализацията и формалната
логика. През този период става възможно поставянето и проверката на хипотези. Ж. Пиаже е
сериозно критикуван поради това, че строго фиксира възрастовите граници, в които
преминават тези периоди на развитие и че не допуска възможността за формиране на каквото
и да е качество вън от тези периоди. Множеството повторения на проведените от Ж. Пиаже
експерименти потвърждават стадиалността в интелектуалното развитие на човека, което
представлява интерактивен процес, в който обучавания самостоятелно си създава знание.
Има обаче твърдения потвърдени с доказателства, че с периода на формалните операции не
завършва познавателното развитие на хората и че при вземането на решения те се ръководят
от комплекс от социални, политически, нравствени и др. фактори поставени в линеен
порядък[3, с. 87]. Понякога тези решения могат да са правилни без да бъдат логични.

452

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Независимо от различните критики и допълнения roerje на Ж. Пиаже оказваj огромно
влияние върху развитието на педагогическата теория и практика. Тe с основание се поставят
в основата когнитивния подход към ученето.
Другата водеща теория за развитието на познавателните процеси е социокултурната
теория на Лев Виготски. В нея като основен фактор за познавателното развитие на личността
се определят социалните взаимодействия. Според тази теория познавателното развитие е
непрекъснат и постоянен процес, който се осъществява отвън навътре.В основата на идеите
на Л. Виготски стоят неговите идеи за влиянието на езика, културата, интериоризацията,
зоната за близко развитие и даването на насоки от обкръжаващата среда. Според него
езиковото развитие на децата преминава през три етапа: 1. Развитие на социалната реч (3 – 4
г.), която е свързана с контрола над другите хора. 2. Развитие на егоцентричната реч (3 – 7 г.)
във връзка с процесите на самоконтрол. 3. Развитие на вътрешната реч, която се проявява в
със самоконтрола на мисленето и поведението. В своите изследвания той се фокусира върху
развитието на висшите психични функции (мислене, въображение, преднамерено внимание,
преднамерена памет, четене, писане, смятане и др.), които са характерни само за хората.
Неговите идеи имат също, както и идеите на Ж. Пиаже, огромно влияние върху
съвременната теория и практика на обучение.
В контраст с идеята на Ж. Пиаже, според която обучавания трябва да достигне
определено ниво на развитие преди да е в състояние да премине към следващата фаза, в
теорията на Л. Виготски се обръща внимание на това какви са възможностите на обучавания
да прави определени неща и в кое времее от процеса на индивидуалното си развитие.
Схващанията на Л. Виготски се фокусират върху онова, което човек може да прави сега и
самостоятелно („зона на актуално развитие“) и за какво не му достигат способностите. Той
обръща се внимание, че е необходимо присъствието и намесата на някой с повече знания и
опит(родител, учител, приятел, наставник), който да помогне за достигането до това
равнище, което обучавания не може да достигне самостоятелно. Тази зона, която се
характеризира с оказването на помощ за преодоляването на дефицитите в познавателното
развитие на личността е наречена „зона на близко развитие“. Изграждането на мост между
„зоната на актуално развитие“ и „зоната на близко развитие“ зависи до голяма степен от
усилията и отношението на обучавания. Тези усилия представляват потенциала за
познавателното развитие на личността.Ролята на обучителя или на повече знаещия съученик,
връстник, състудент е да фасилитира този процес на преход и да води обучавания към все
по-трудни и предизвикателни учебни дейности. Теорията на Л. Виготски разкрива важността
на речта за познавателното развитие на хората и затова, че обучението трябва да е насочено
към зоната на близкото развитие. Пряко следствие от нея е, че чрез различни видове на
подкрепа обучителите трябва да повишават ефективността на обучение.
Джером Брунер също е един от видните представители на „когнитивната революция“.
Той оказва съществено влияние върху развитието на познавателния подход към ученето.
Защитава идеята, че ученето, възприемането и обработката на информацията е резултат от
стремежа на хората да опростяват и осмислят средата. В своята изследователска дейност той
емпирично доказва, че потребностите, мотивите, психичните състояния, защитните
механизми, целите и ценностните ориентации влияят на процесите на възприятие на новата
информация. За да подчертае взаимовръзката на перцептивните процеси от миналия
индивидуален и исторически опит въвежда понятието „социално възприятие“. Според него
обучаваните трябва да организират сами учебния материал и на базата на това да достигат до
определени умозаключения, аученето трябва да се осъществява чрез откривателска дейност.
Той смята, че обучаваните могат да използват направените от тях открития за да осмислят
усвоената нова информация.
Базирайки се на конкретни данни Д. Брунер твърди, че обучаваните в нови ситуации в
по-голяма степен използват данни, които сами са открили в сравнение с такива, които са им
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предоставени в готов вид. Ученето на базата на собствените открития е по-мотивиращо и се
извършва с по-голяма степен на лична удовлетвореност. Той прави извода, че за
осъществяването на учене чрез открития, обучителите трябва да предоставят добре
структурирана учебна информация, която да е предствена атрактивно, с много и
разнообразни примери от практиката.
Д. Брунер твърди, че за да усвоят учебния материал обучаваните трябва да изградят
собствени идеи и представи за него т. е. да изградят собствени системи за кодиране.
Понятието „система за кодиране“ той определя като разкриване и изобретяване на
множество взаимовръзки между понятията, които обучаваните трябва сами да установят, а
не да ги получат в готов вид от обучителите. Д. Брунер обяснява развитието на обучаваните
като извършване на серия от активности по посока на повишаване на способностите и
капацитета им за учене. Тези активноститрябва да бъдат осъществени от обучаваните, като
се има предвид, че някои от способностите за учене стават възможни благодарение на други,
вече формирани. Следователно, той представя ученето чрез открития като усвояване на нови
знания благодарение на личните усилия на обучаваните.
В много отношения до схващанията на Д. Брунер са близки идеите на Дейвид
Аусюбел. Той обаче смята, че обучението трябва да се осъществява главно по пътя на
рецепцията чрез директно възприятие на новото познание. Д. Аусюбел изразява
становището, че обучителите не трябва да се предоверяват на откривателската дейност на
обучаваните, а да структурират добре преподавания учебен материал и да го представят
относително в завършена форма. Според него обучаваните, ако притежават достатъчно
количество базова информация, могат ясно да разберат голяма част от новите знания в
случаите, когато те им са предоставени по атрактивен и достъпен начин.
Д. Аусюбел смята, че когато учебния материал е относително познат трябва да се
използва сравнителния подход с вече притежаваните знания и умения. В случаите, когато
учебния материал е съвсем непознат се въвеждат нови понятия и описание на новите факти и
явления. Той обръща специално внимание на използваните от обучителите дидактически
методи и въвежда понятието „експозиционно обучение“. С него означава начин на
преподаване, прикойто обучителите носят основната отговорност за структурираността и
организацията на предоставената на обучаваните информация.
При използваното от Д. Аусюбел обучение „чрез рецепция и възприятие“ усилията на
обучителите са насочени главно към разясненията, поученията и демонстрациите, а не към
личните усилия на обучаваните.За да могат обучителите да постигнат желаните резултати те
още в началото на обучението трябва да предизвикат у обучаваните подходяща нагласа ида
активизират паметовите им следи относно изучаваната проблематика.Според Д. Аусюбел
обучаваните могат да достигат самостоятелно само до незначителна част от учебния
материал. Те не могат да осъществяват големи открития, а за изясняването на същността на
проблемите се губи много ценно учебно време.
Албърт Бандура е автор на социално-когнитивната теория за ученето. За него
изследването същността и особеностите на социалното поведение става централна тема на
научната му дейност. Той смята, че научаването на социално приемливо поведение става чрез
директното възпроизвеждане на определени модели на поведение, чрез подражаване или чрез
учене чрез наблюдение. По този начин според него хората се научават как да извършват нещо
или какви ще са последствията от техните действия.
А. Бандура смята, че ученето чрез наблюдение е основния определящ поведението
процес. Той твърди, че наблюдаваните модели позволяват на обучаваните да преценят, кое
поведение е правилно и кое неправилно. В своя капитален труд „Теория за социалното учене“
той посочва, че някои сложни поведенчески актове не могат да се усвоят само чрез
наблюдение. Това го предизвиква да прибави в класическата схема „S – R“ още четири
междинни процеса, с които обяснява как у обучаваните се формира нов поведенчески акт: 1.
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Внимание и разбиране на модела. Обуславя се от неговите особености (новост,
привлекателност, престиж, връзка с предшестващите подкрепления и последствия) и
компетентност, нагласи, стремежи и др. личностни характеристики на обучаваните 2.
Запомняне и съхраняване на модела. Осъществява се чрез подходяща организация на
информацията чрез подходящо образно и речево кодиране. 3. Моторно-репродуктивни
процеси като обработка на информацията, символичното й закодиране в паметта чрез
съответни действия и реално поведение. 4. Мотивационни процеси, които обуславят дали
наплюдаваното поведение ще се възпроизведе като реално. Те са свързани пряко с видовете
подкрепления – външни, косвени и самоподкрепления. Тези четири процеса протичат в
отрязъка от време от демонстрацията на дадения поведенчески модел и неговото
възпроизвеждане от индивида. „Макар че по-голямата част от ученето чрез наблюдение е
мотивирано от очакването, че правилната мотивация на модела ще доведе до подкрепление,
важно е да се отбележи и че хората учат, като наблюдават как другите са подкрепяни или
наказвани за ангажирането в определени типове поведение [4, 210]. Това учене чрез
съпреживяване е също с голямо значение за педагогическата практика. То предполага поголяма активност от страна на обучаваните. Те анализират последствията от своите действия,
отразяват и запомнят кои са постигнали желания резултат, кои са безполезни или вредни.
Според А. Бандура в процесите на учене се осъществява взаимен детерминизъм между
външните ситуационни фактори на поведението (поощрения и наказания) и вътрешните
когнитивни фактори (очаквания, успешост, оптимизъм, самовъзприятие, самооценка,
саморегулация). Той описва следните видове социално-когнитивно учене: 1. Елементарно
подражаване, копиране, имитация на определен модел, който е свързан с репродукцията на
определени конкретни действия. 2. Абстрактно моделиране, при което на базата на
наблюдаваното поведение се създава нов модел, който е различен от образеца. В този случай,
резултатите се базират на мисловните процеси, установяването на правила, формулирането
на принципи и пр. 3. Креативно моделиране, което включва елементи на творчество като
резултат на иновационния синтез на различни източници на влияние.
Ефективността на ученето чрез наблюдение се обуславя от самоподкрепата на
индивидите, въздействията на различни подкрепления, от информацията за
взаимосвързаността на поведението и последствията от него. Ученето чрез наблюдение
предизвиква три ефекта: 1. Моделиращ ефект – предизвиква научаването на нови реакции. 2.
Задържащо-разкрепостяващ ефект – девиантното поведение се подтиска или се реагира на
напрежението, което го подбужда. 3. Ефект на индукция – поражда реакции, които приличат
на реакциите на образеца, но не са тъждествени с неговите реакции. Тези реакции също така
не са нови или девиантни.
Сериозно влияние върху педагогическата практика оказва теорията на Дейвид Колб за
учене във и чрез опита. Той твърди, че ученето трябва да става в опита, който следва да бъда
осмислен чрез рефлексия, получените от рефлексията знания трябва да бъдат
концептуализиране и отново приложени на практика в нов контекст.Създаденият от него
модел за експериментално учене съдържа четири компонента: конкретен опит, наблюдение и
размишление, абстрактно мислене и активно експериментиране.Необходимо е да се отбележи
и създадената от Курт Левин парадигмата за активното учене, според която цикълът на учене
трябва да включва планиране, приложение, рефлексия и нанасяне на корекции в плана.
Дейвид Ууд въвежда в теорията на ученетопонятието „скеле“. То се използва метафорично в
смисъл на изкачване на стъпала. „Построяването на скеле“ се свързва с идеята, че
обучаваните са в центъра на усвояването на знанията и уменията със своята активност, но
неговото конструиране основно се свързва с ролята на преподавателя. От гледната точка на
обучаваните, учебните дейности представляват възходящи стъпала, осигуряващи напредъка в
учебния процес. От позицията на обучителите, построяването на „скеле“ е такъв дизайн на
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учебен опит, с определени външни интервенции, който се обвързва с готовността на
обучаваните да реализират определени познавателни активности.
Когнитивният подход към ученето се проявява при използването на
социалнопсихологическия тренинг като форма за обучение на студенти [2]. При него ученето
се интерпретира като процес, съдържание и отношение, а социалнопсихологическият тренинг
като учене чрез споделяне на личен опит, преживявания и демонстриране на практически
умения. Тази форма на обучение има интегрален характер и се базира на познания, похвати и
добри практики от психологията и дидактиката. При него се използва „учене чрез откриване“
(Д. Брунер), „учене чрез перцепция“ (Д. Аусюбел) и „учене чрез подражание“ (А. Бандура).
Методиката за обучение на възрастни чрез използването на социалнопсихологически
тренинг представлява система от методи, технологии, техники, процедури и организационни
моменти, в резултат на които се постигат определени дидактически цели. Тя намира израз в
плана, структурата и стратегията на взаимодействията между членовете на групата,
пораждащи у тях определен опит и предварително фиксирани очаквания. В нея се включва
начинът за поставяне на задачите, обобщаването и отчитането на получените резултати.
Добрата методика за обучение предполага отчитане на потребностите на участниците в
тренинга, ясно формулиране на целите, избор на интерактивните методи на въздействие,
разработване подробен план на отделните занятия и изясняване начините за получаване на
обратна връзка и фиксиране на постигнатите резултати. В нея се включват още редът и
последователността на постигане на поставените задачи, логиката, взаимосвързаността и
алгоритъмът на предлаганите упражнения, начините на обобщаване и обработка на
постигнатите резултати и др. Тя разкрива подредбата във времето на всички обучителни
събития, на техните цели и начини за постигането им.
При конструирането на методиката на социалнопсихологическия тренинг трябва да се
отчита преобладаващият стил на учене на участниците в него или ако няма необходимата за
това информация, да се съблюдава един балансиран подход на въздействие. Необходимо е
още да има яснота какви точно знания, умения и нагласи трябва да се усвоят от тях. Добре е
да се отрази степента на развитие на тяхната компетентност, фазите на груповата динамика,
равнището на подготвеност на участниците и квалификацията на водещите на тренинга. Това
се налага, защото различните типове знания и умения се представят чрез различни
интерактивни методи.
В съдържателен план социалнопсихологическият тренинг се реализира чрез
използването на определени дидактически методи (презентация, минилекция, дискусия,
мозъчна атака, работа в малки групи, решаване на казуси, анализ на резултати от тестове,
рисувателни техники, ролеви игри и др.), необходими за постигането на целите му и
тактическото поведение на водещия. Първият и последният модул от обучението имат
„организационен и огледален” характер. В тях главното е установяването на входящото и
изходящото ниво на участниците в обучението по определени критерии; въвеждането на
правилата на поведение и отчитане дали те са спазвани; установяване на очакванията от
съвместната работа и разкриване доколко те са се осъществили и т.н. Отделните упражнения и
целият тренинг могат да бъдат оценени, като се изхожда от критериите: резултатност,
практическа насоченост и забавност. Останалите занятия са ориентирани към
усъвършенстването на определени комуникативни компетентности, формулирани на базата на
анализа на специализираната литература. При хронологичното им подреждане се изхожда от
принципа от по-общото към по-частното, от познатото към непознатото, от простото към
сложното, от миналото през настощето към бъдещето. В първите часове се анализират и
усъвършенстват комуникативни умения, свързани с наблюдателността, слушането, задаването
на въпроси, поддържането на разговор, преодоляването на комуникативните бариери,
предоставянето на обратна връзка, емпатичността, асертивността, а в края на тренинга се
поставя акцент върху междуличностните отношения, уменията за преодоляване на конфликти,
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за работа в екип, за ръководство и лидерство, за разкриването на връзката между общуването и
индивидуалните особености на личността. Доколкото комуникативната компетентност има
доста универсален и обобщаващ характер, на базата на всяко от отработваните умения в
програмата е възможно да се осъществи специфично обучение. Изхожда се от потребностите
на обучаемите, като се отчита правилото, че обемът и задълбочеността на усвояване на
съответните знания и умения са в обратно пропорционална зависимост, т.е. усвояването на поголям обем от знания е за сметка на тяхното качество и обратно.
В методическо отношение при обучението на възрастни трябва да се отчитат: целите на
обучението, състава на аудиторията, мястото на провеждане на обучението и в зависимост от
техните особености да се извърши неговото планиране и подготовката за провеждането му. На
следващите редове вместо заключение те ще бъдат охарактеризирани накратко. 1. Целите на
обучението трябва да бъдат реалистични, специфични, измерими, постижими и съобразени с
времето предвидене за неговото провеждане. 2. В „портрета” на аудиторията се включва – броя
на обучаемите, техните професионални познания, мотиви, интереси, пол, възраст, социален
статус, образование, култура и пр. Необходимо е да се отчита и кое поред за участниците е това
обучение и какво е мястото, което то заема в тяхната цялостна професионална квалификация.
3. Обучителят трябва да е наясно с особеностите на мястото на обучението и времето
предвидено за провеждането му. По-добре за него е да се откаже да провежда обучението
отколкото да прави компромиси по отношение на тези важни параметри за да не излага на риск
своя личен и професионален авторитет. Важно условие осигуряващо неговата увереност и
емоционална устойчивост е да се запознае лично и предварително с мястото и условията за
провеждането на обучението. 4. Планирането на обучението трябва да се отличава с логическа
последователност и методичност. Не бива да се подценяват подробностите и винаги трябва да
се предвижда резервен вариант за провеждането. 5. Съществен елемент в методиката на
обучението на възрастни е подготовката за неговото провеждане. Не се подготвят: а) опитните
специалисти с повече от двадесетгодишен опит при провеждането на тренинги (и за тях обаче
подготовката е необходима, за да предизвикат у себе си готовност за предстоящата работа и да
опознаят спецификата на групата); б) водещите, тиражиращи абсолютно стереотипни,
съвпадащи до най-малки детайли тренингови програми (те не отчитат, че пълното и точно
повтаряне на една и съща технология при работа с различни хора не гарантира еднакви
резултати); в) крайно самоуверени новаци, които вярват в чудото на импровизацията (забравят,
че най-добрата импровизация е тази, която е отработвана многократно и задълбочено) [1]. В
подготовката на обучението се включва селектирането на необходимата по проблема
информация, начините за нейното поднасяне на аудиторията, обезпечаването на действеността
на използваните послания и обезпечаването на обратната връзка от участниците в обучението
и неговите заявители. Несъмнено при подготовката на тренинга трябва да се отчита
индивидулността на обучителя (професионален опит, компетентност, комуникативност,
артистичност, асертивност, емпатичност, сензитивност, чувство за хумор, умения за работа в
екип, умения за фасилитиране и др.).
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ОБРАЗЪТ ЗА СОБСТВЕНОТО ТЯЛО ПРИ ЮНОШИ: АНАЛИЗ
НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ДВЕ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ
ПРОУЧВАНИЯ ОТ 2006 Г. И 2014 Г.
Анна Александрова Александрова-Караманова, гл. ас. д-р,
Институт за изследване на населението и човека - БАН
BODY IMAGE IN ADOLESCENTS: ANALYSIS OF TRENDS IN TWO
NATIONALLY REPRESENTATIVE SURVEYS FROM 2006 AND 2014
Anna Alexandrova Alexandrova-Karamanova, Ass. Prof. PhD, Institute for
Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences
Образът за собственото тяло има централно място във връзка с общото психично функциониране на
индивида в периода на юношеството, когато външният вид е с най-голяма тежест сред останалите
измерения на Аз-образа. Често срещаната неудовлетвореност от собственото тяло е свързана със
съпоставянето му с трудно постижимия и нездравословен доминиращ социокутурен идеал за тяло, а чрез
процесите на глобализация свързаните с образа за собственото тяло негативни феномени се
разпространяват в световен мащаб. Първото за България национално представително проучване
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст - HBSC“, проведено през 2006 г. като част от
международно сравнително изследване под егидата на СЗО, показа някои обезпокоителни резултати,
като значителна неудовлетвореност от собственото тяло, слабо съответствие между обективното тегло и
субективната оценка за него, използване на нездравословни методи за контрол на теглото.
Настоящият анализ проучва промените и тенденциите в изследваните измерения на образа за
собственото тяло (удовлетвореност на теглото, опити за намаляване на теглото, удовлетвореност от
външния вид, чувства и нагласи към тялото) в рамките на националните представителни проучвания
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст - HBSC“, проведени през 2006 г. и 2014 г. с участието
на общо 9650 юноши на възраст 11 г., 13 г. и 15 г. Проучват се също различията в образа за собственото
тяло в зависимост от пола и възрастта, и да се изследва връзката на образа за собственото тяло с някои
аспекти на здравето и благополучието.
Body image holds a central place in relation to the overall psychological functioning of the individual during
adolescence, when appearance is the most important among the other dimensions of the self. Body image
dissatisfaction is common and arises from comparison with the hardly attainable and unhealthy sociocultural
body ideal. Through the processes of globalization the negative phenomena related to body image spread
worldwide. Bulgaria's first nationally representative survey "Health Behaviour in School-aged Children HBSC" was conducted in 2006 as part of an international comparative study under the auspices of WHO. It
showed some alarming results like significant body dissatisfaction, weak correlation between objective weight
and its subjective assessment, use of unhealthy weight control methods.
This analysis examines the changes and trends in the studied body image dimensions (weight satisfaction,
attempts to lose weight, satisfaction with appearance, feelings and attitudes towards the body) within the
national representative surveys "Health Behaviour in School-aged Children - HBSC", held in 2006 and 2014
and involving a total of 9650 adolescents aged 11, 13 and 15. The differences in body image depending on gender
and age are also studied, as well as the relationships between body image and some aspects of health and
wellbeing.

ВЪВЕДЕНИЕ
Образът за собственото тяло отразява телесния аспект на Аз-концепцията. Той е
мултидименсионален конструкт, който включва перцептивни и атитюдни измерения [1].
Перцептивният компонент се отнася до това как „виждаме” размера, формата, теглото,
чертите, движенията и действието на тялото, докато атитюдният компонент се отнася до
мислите, чувствата и действията (нагласата) на човека към собственото му тяло, най-вече
към външния му вид [1, 2].
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Образът за собственото тяло се определя в голяма степен от развитийния период, в
който се намира индивида, както и от неговия пол. Макар че се формира през целия живот,
образът за собственото тяло става особено актуален в периоди на развитието, свързани с
интензивни промени в тялото и външния вид, като неговата значимост е най-голяма в
периода на юношеството. Тогава към големите физически промени се добавят и
психологически и социални фактори като формирането на идентичността, нарастващата
значимост на приятелствата с връстниците, създаването на връзка с романтичен партньор и
др. [3, 4]. Юношеството е времето, когато външният вид е с най-голяма тежест сред
останалите измерения на Аз-образа за формирането на цялостната самооценка, особено при
момичетата [5], както и преиодът, когато обикновено започват и протичат широко
разпространените свързани с образа за собственото тяло психични разстройства –
хранителни разстройства при момичетата и мускулна дисморфия (разстройство, свързано със
стремежа за натрупване на мускулатура) при момчетата [6, 7, 8].
Дълго време бива изучаван единствено образът за собственото тяло при жените и
момичетата, отчасти поради традиционно по-голямото значение на външния вид за оценката
и самооценката на личността на жената в западните култури, отколкото на мъжа [9, 10], и
отчасти поради твърде значимите следствия от негативния образ за собственото тяло,
намиращи израз в хранителните разстройства анорексия и булимия, срещащи се 10 пъти почесто при момичетата, отколкото при момчетата [13], и трето по честота заболяване сред
момичетата в юношеска възраст [6]. При жените неудовлетвореността от тялото и външния
вид е толкова често срещана, че се възприема идеята за „нормативност” на негативните
нагласи към собственото тяло сред тях [3, 4, 11, 12]. Значително по-късно, едва през 1980-те
години, изследователският интерес се насочва и към момчетата и мъжете и се натрупват
известни емпирични данни относно неудовлетвореността от тялото, която като цяло е
налична в по-малка степен в сравнение с момичетата и жените [8, 14, 15].
Според социокултурната теория причините за неудовлетвореност от собственото тяло
се крие в съпоставянето му със социално споделен, доминиращ в културата идеал за тяло,
който в западната култура е нереалистичен и трудно може да бъдат постигнат от повечето
индивиди [16, 17, 18]. Чрез процеса на интернализиране на социокултурния идеал за тяло
неговите характеристики се превръщат в личен стандарт за оценяване на себе си и другите
[16]. Основните социокултурни източници на влияние са семейството, връстниците и
медиите [16, 19, 20], като особено внимание се отделя на ролята на медиите като ключов
фактор в комуникирането и подкрепянето на културните стандарти за красота [18, 21].
За разлика от бедните и традиционните култури, които ценят пълното тяло и го
приемат като символ на висок статус, здраве, богатство и просперитет [9], в съвременните
благоденстващи западни култури доминиращият идеал за тяло е слабо женско тяло, с акцент
върху слаби бедра и ханш, и не много пълно (мезоморфно) мъжко тяло с добре развита
мускулатура - мускулеста фигура с формата на „V”, с акцент върху големи бицепси, широк
гръден кош и рамене, и с тънка талия [8, 9, 22, 23, 24]. Притежаването на слаба фигура от
жената бива асоциирано с привлекателност, женственост, самоконтрол, самоувереност,
социални умения, щастие, успех, младост, здраве и социална приемливост [9, 25].
Същевременно наднорменото тегло се стигматизира – притежаването на пълна/дебела
фигура се асоциира с мързел, лакомия, липса на воля, липса на контрол и самоугаждане [9,
26]. При мъжете мезоморфната форма на тялото се асоциира с позитивни личностни качества
като силен, щастлив, готов да помогне и смел, а мускулестото тяло е обвързано с
мъжествеността като символ на власт, сила и агресия [9]. Мускулестото мезоморфно тяло се
определя като най-мъжественото тяло и му се приписват характеристики, отразяващи
мъжкия стереотип [27]; притежаващият го се описва като силен, смел, склонен към
приключения, физически здрав, и красив [24].
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В прехода към юношеството значимостта на образа за собственото тяло се повишава и
при двата пола, но физическото развитие през пубертета отдалечава момичета и приближава
момчетата до доминиращия идеал за тяло [4, 28]. При момичетата развитието в пубертета е
съпроводено със средно увеличение в теглото от около 22-23 кг., от които между 9 и 13 кг.
мазнини, повечето от които се разполагат в бедрата, дупето и талията – именно от тези
области на тялото повечето момичета са неудовлетворени. При момчетата физическото
развитие е свързано със значително нарастване на височина и нарастване на мускулната
маса, което им дава по-голям шанс за развитие на телата им в посока на доминиращия идеал
на висок и мускулест мъж с широки рамене. При по-късно физическо съзряване физиката на
момчетата може да е по-малко развита и неудовлетвореността от собственото тяло, както и
рискът за възприемане на нездравословни поведения за увеличаване на мускулатурата, са повисоки [28, 29].
Стремежът към постигането на идеално тяло при момичетата и жените намира израз в
поведенчески стратегии като спазване на диета за отслабване, както и приемане на хапчета за
отслабване или слабителни, гладуване, предизвикано повръщане [9, 20, 30, 31]. Мотивацията
за физически упражнения при жените е свързана с намаляване на теглото, подобряване на
физическата форма и на външния вид [9, 32, 33], а при мъжете – с натрупване на мускулатура
и подобряване на физическата форма [33]. При момчетата и мъжете най-честите
поведенчески стратегии са физическите упражнения, прилагане на специални хранителни
режими (за увеличаване или намаляване на телесната маса), приемането на хранителни
добавки, спомагащи натрупването на мускулатура (например протеини или аминокиселини),
и приемането на анаболни стероиди [8, 9, 28, 30, 34]. При юношите с нарастването на
възрастта като цяло се увелечават различните поведенчески опити за постигане на идеално
тяло, което може да се обясни с повишаването на ориентацията към социокултурните идеали
и на неудовлетвореността от собственото тяло, както и с по-големите възможности за
преследване на идеалното тяло и за експерименти с тялото и външния вид в търсенето на
идентичност с повишаването на самостоятелността и независимостта [35].
Наличието на неудовлетвореност от собственото тяло, ангажираност с теглото и
формата на тялото, желание за отслабване при жените и за повишаване на мускулатурата при
мъжете се потвърждава в изследвания върху образа за собственото тяло в различни култури
[напр. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. Основните фактори за разпространението на западните
идеали за тяло и свързаните с тях феномени в световен мащаб включват процесите на
глобализация (с основна роля на глобалното разпространение на западно медийно
съдържание) [3, 36, 38, 40, 41, 43, 44], степента на уестърнизация на дадени култури и
общности [38, 39, 41, 45], социално-икономическият статус на изследваните райони [36] и
сложното взаимодействие между процесите на глобализация и местните културни традиции
[36, 42, 46]. В източна Европа ключови за разбирането на феномените, свързани с образа за
собственото тяло, са значителните социални, политически и икономически промени в
последните две десетилетия. Акцентът върху егалитаризма, отхвърлянето на традиционните
възгледи за женствеността и намалената обективация на женските тела при
комунистическата идеология [47, 48], противопоставянето й на индивидуализма,
комерсиализма и рекламата [40] са фактори с протективна роля. С отпадането на
комунистическата система отпадат и тези протективни фактори, като същевременно започва
процесът на навлизане на западните ценности и пазарната икономика; настъпва бърза
промяна в ролите на жените; масово навлизат западните медии [47, 49]; сексът и
сексапилността се превръщат от табу в централни характеристики на популярната култура
[40]. Нарастващата степен на глобализация и уестърнизация в източна Европа допринасят за
постоянното увеличаване на неудовлетвореността от собственото тяло [47, 49]. Въпреки това
междукултурни изследвания върху образа за собственото тяло разкриват, че идеалите за
женско тяло в източна Европа са по-пълни в сравнение със западна Европа и САЩ и
неудовлетвореността от собственото тяло е по-ниска [36, 38, 41]; идеалите за мъжко тяло
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също са по-малко мускулести в сравнение със САЩ, а неудовлетвореността от
мускулатурата е по-ниска [39]. Според международното изследване „Поведение и здраве при
деца в училищна възраст“ от 2006 г. най-удовлетворени от пълнотата на тялото си сред 41
страни от Европа, Канада и САЩ са юношите от бившите социалистически страни [50].
МЕТОДОЛОГИЯ
“Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged
Children – HBSC) е уникално международно изследване на здравето и здравните поведения
на юношите, провеждано в сътрудничество с Европейския офис на Световната здравна
организация. Началото на международната научна мрежа HBSC е поставено през 1982 г., а от
1985 г. насам изследването се провежда на всеки 4 години, понастоящем в 43 страни или
райони на Европа, Канада и САЩ. България за първи път се включи в международното
изследване HBSC във вълна 2005/2006 г., като българският колектив публикува доклад с
основните резултати в края на 2008 г. [51].
Общата цел на HBSC изследването е да се повиши знанието за здравните поведения,
здравето и благополучието на юношите, като се акцентира върху детерминантите на здравето
в контекста на начина на живот [50]. Сред основните цели на HBSC са също допринасянето
теоретически, концептуално и методологически към тази област на познанието и
предоставянето на актуална и надеждна информация за изграждането на политиките в
областта на юношеското здраве и благополучие.
За всяка вълна от изследването се разработва единен изследователски протокол,
описващ всички стъпки и процедури за провеждането на националните изследвания. Всички
участващи страни използват международен стандартен въпросник, който превеждат и
адаптират на националните си езици. Международният стандартен въпросник е организиран
в задължителни и избираеми въпроси, които изследват по-задълбочено даден феномен и се
прилагат в зависимост от националните интереси, потребности и експертни знания. Част от
въпросите с по-чувствително съдържание са предназначени само за по-големите възрастови
групи (например свързаните със сексуалното поведение и наркотиците). Международната
научна мрежа се стреми през годините да се придържа към относително постоянен списък от
задължителни въпроси, тъй като една от основните функции и силни страни на изследването
е проследяването на тенденциите по отношение на изследваните показатели.
Международният стандартен въпросник обхваща широк кръг от теми, включително здравни
поведения (хранене, образ за собственото тяло и контрол на теглото, наднормено тегло и
затлъстяване, физическа активност и заседнал начин на живот); рискови поведения
(тютюнопушене, употреба на алкохол, употреба на канабис, сексуално поведение и
контрацепция); тормоз в училище, насилие и наранявания; психично здраве и субективно
благополучие; взаимоотношения със семейството и връстниците; училищна среда
(академични постижения, удовлетвореност от училището, подкрепа от учителите и
съучениците и стрес, свързан с училище); социално-икономически статус.
Таблица 1. Участници в изследванията през 2006 г. и 2014 г.
2006 г.
Момчета
Момичета
11 години

811

775

13 години

790

790

15 години

804

884

2405
(49.5%)

2449
(50.5%)

Общо

2014 г.
Момчета
Момичета

Общо
1586
(32.7%)
1580
(32.6%)
1688
(34.8%)
4854

11 години

783

809

13 години

830

724

15 години

910

740

2523
(52.6%)

2273
(47.4%)

Общо

Общо
1592
(33.2%)
1554
(32.4%)
1650
(34.4%)
4796
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Целевата група на HBSC са национални представителни извадки от ученици на
възраст 11, 13 и 15 години, като се цели постигане на средна възраст от 11.5 г., 13.5 г. и 15.5
г. Извадката се формира въз основа на списък на класовете или училищата с ученици на
съответната възраст, като всяка възрастова група трябва да бъде около 1500 ученика.
Изследването се провежда в училищата, като учениците попълват въпросника в рамките на
един учебен час. В двете вълни на HBSC изследването, проведени в България, данните бяха
събрани през март 2006 г. и през май-юни 2014 г. Подробно описание на извадката е
представено в Таблица 1.
Основната цел на настоящия анализ е да проследи тенденциите в образа за
собственото тяло на юношите в България, като анализира промените в изследваните
измерения на образа за собственото тяло в националните представителни проучвания
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст - HBSC“, проведени през 2006 и 2014 г.
Допълнителни цели на настоящото проучване са също да се установят различията в образа за
собственото тяло в зависимост от пола и възрастта, и да се изследва връзката на образа за
собственото тяло с някои аспекти на здравето и благополучието.
Измеренията на образа за собственото тяло, проучвани в рамките на HBSC, са
следните: 1) удовлетвореност от размера на тялото (от теглото) – проучва възприетия размер
на тялото с цел да идентифицира юношите, които са неудовлетворени от теглото си. Айтемът
оценява тялото като „прекалено слабо”, „малко по-слабо”, „приблизително такова, каквото
трябва да бъде”, „малко по-пълно” или „прекалено пълно” и е част от задължителните
въпроси, зададен и на трите възрастови групи; 2) опити за намаляване на теглото (чрез диета
и други) – поведенчески компонент на нагласата към собственото тяло, показващ както
настоящи опити за отслабване чрез спазване на диета или други методи, така и наличието на
желание за промяна на теглото в посока на намаляването или повишаването му. Айтемът е
част от задължителните въпроси, оценен и при трите възрастови групи, и освен положителен
отговор на въпроса „В момента спазваш ли диета или правиш ли нещо друго, за да
отслабнеш?“ включва и следните варианти за отговор: „не, теглото ми е добро“, „не, но
трябва малко да отслабна“, „не, защото имам нужда да напълнея малко“; 3) удовлетвореност
от външния вид – включва себевъзприемане и оценка на цялостния външен вид. Ученикът
оценява себе си като изглеждащ „много добре“, „доста добре“, „средно добре“, „не много
добре“ и „изобщо не изглеждам добре“. Айтемът е част от избираемите въпроси и се прилага
само при 13- и 15-годишните юноши; 4) чувства и нагласи към тялото – субскала от
методиката „Скала за инвестиране в тялото” (Body Investment Scale – BIS) [52]. Методиката
оценява емоционалното инвестиране в тялото („инвестирането“ обозначава значимостта на
тялото и външния вид за самооценката [17]) и се използва предимно в изследвания на
саморазрушителното поведение и суицидните тенденции. Четирите субскали с по 6 айтема са
„чувства и нагласи към тялото“, „комфорт при физически контакт“, „грижа за тялото“ и
„опазване на тялото“. Първата субскала, използвана в рамките на HBSC, е най-близка до
общото разбиране за образа за собственото тяло и оценява обичането и приемането на
собственото тяло (айтеми „дразня се от външния си вид“, „удовлетворен съм от външния си
вид“, „мразя тялото си“, „чувствам се удобно с тялото си“, „изпитвам гняв към тялото си”,
„харесвам външния си вид независимо от недостатъците му”). Отговорите са по 5-степенна
скала от „напълно несъгласен“ до „напълно съгласен“, като по-високият резултат означава
по-положителни чувства и нагласи към собственото тяло.
Данните са обработени с компютърната програма IBM SPSS Statistics 22, като са
използвани следните статистически методи: честотно разпределение и вариационен анализ,
крос-таблици, тест хи-квадрат, t-тест на Стюдънт, корелационен анализ.
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РЕЗУЛТАТИ

Поради големите различия и спецификата на образа за собственото тяло при двата
пола анализът е проведен поотделно за момичетата и момчетата. Анализирани са и четирите
описани по-горе измерения на образа за собственото тяло, като са сравнени резултатите за
двете извадки от 2006 г. и от 2014 г. Допълнително са проучени различията по пол и по
възраст, както и връзката на удовлетвореността от цялостния външен вид и чувствата и
нагласите към тялото с някои аспекти на здравето и благополучието.
Резултатите по отношение на удовлетвореността от размера на тялото (от теглото)
показват преобладаваща удовлетвореност от теглото сред по-голямата част от юношите, като
стойностите варират между 51.1% и 59% в зависимост от пола и годината на изследване
(фигура 1). И при двата пола наблюдаваната тенденция по отношение на удовлетвореността
от размера на тялото (от теглото) е негативна, като през 2014 г. стойностите й намаляват.
Оценяването на тялото като по-пълно от необходимото и при двата пола се повишава през
2014 г., а оценяването на тялото като по-слабо от необходимото се запазва в същите граници,
т.е. през 2014 г. повече юноши са неудовлетворени от пълнотата на тялото си и го оценяват
като по-пълно от стандартите, заложени в доминиращия социокултурен идеал.
Статистическата значимост на наблюдаваните различия в удовлетвореността от размера на
тялото между 2006 г. и 2014 г. е проверена с помощта на хи-квадрат тест, като резултатите
показаха статистическа значимост само при момичетата: χ2 = 8.78 (p = 0.012). При момчетата
резултатите са χ2 = 4.08 (p = 0.130).

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАЗМЕРА НА ТЯЛОТО
(ОТ ТЕГЛОТО)
Тялото ми е по-слабо, отколкото трябва да бъде
Тялото ми е приблицително такова, каквото трябва да бъде
Тялото ми е по-пълно, отколкото трябва да бъде

МОМИЧЕТА - 2006 Г.

12,3

МОМИЧЕТА - 2014 Г.

12

54,9

32,8

51,1

МОМЧЕТА - 2006 Г.

18

МОМЧЕТА - 2014 Г.

18,3

36,9
59

23

56,4

25,3

Фигура 1. Удовлетвореност от размера на тялото при момичетата
и момчетата през 2006 г. и 2014 г.

Друга негативна тенденция е свързана с известно отслабване на корелацията между
самооценения размер на тялото (теглото) и индекса на телесната маса (BMI, най-често
използваната обективна мярка за категоризиране на теглото спрямо ръста): при момичетата
корелацията през 2006 г. е r = 0.52, а през 2014 г. - r = 0.47 (p < 0.001); при момчетата
корелацията през 2006 г. е r = 0.44, а през 2014 г. - r = 0.42 (p < 0.001). Неособено високата
корелация или несъответствието между субективната и обективната оценка за теглото е в
посока на преувеличаване на собственото тегло от юноши, които обективно са с нормално
или дори с поднормено тегло (за данните от 2006 г. е изчислен общият дял от 67.3%, които
преувеличават теглото си). Водени от субективната си убеденост в своята пълнота, юношите
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планират и/или предприемат ненужни и рискови за физическото и психичното здраве опити
за намаляване на теглото (рискови както поради екстремността на някои от използваните
методи за контрол на теглото, така и поради спазването на диета в този интензивен период на
развитие).
В рамките и на двете изследвания от 2006 г. и от 2014 г. наблюдаваните полови
различия в удовлетвореността от теглото са в очакваната посока - по-висока
неудовлетвореност при момичетата - и са статистически значими: през 2006 г. χ2 = 71.47, а
през 2014 г. χ2 = 89.30 (p < 0.001). Наблюдаваната възрастова динамика е доста сложна, а
също и с известни различия в рамките на двете изследвания. При момичетата тя показва почесто оценяване на собственото тяло като по-пълно от необходимото от по-големите
момичета, но за разлика от 2006 г. през 2014 г. стойностите на удовлетвореността от размера
на тялото и оценяването му като по-пълно са изравнени при момичетата на 13 г. и 15 г.
(таблица 2). И в двете изследвания различията по възраст при момичетата са статистически
значими: през 2006 г. χ2 = 32.84 (p < 0.001), а през 2014 г. χ2 = 15.10 (p = 0.005). При
момчетата през 2014 г. с увеличаване на възрастта собственото тяло по-рядко се оценява като
по-пълно, а стойностите на удовлетвореността от размера на тялото са изравнени при
момчетата на 13 г. и 15 г.; през 2006 г. сравнението е валидно само между 15-годишните и
по-малките момчета. Различията по възраст при момчетата са статистически значими само
през 2006 г. χ2 = 15.97 (p = 0.003); през 2014 г. χ2 = 4.61 (p = 0.330). Получените резултати по
отношение на възрастта могат да бъдат обяснени с това, че в ранното юношество (при 11годишните) физическите промени едва са започнали, а доминиращите идеали за тяло са все
още относително ирелевантни, тъй като идеалите отразяват тела на зрели мъжки и женски
индивиди. Също така мотивацията да бъдеш привлекателен за противоположния пол все
още е слабо изразена [36].
Таблица 2. Резултати за удоволетвореност от размера на тялото (от теглото)
по пол и възраст в изследванията от 2006 г. и 2014 г.(в проценти)

МОМЧЕТА

МОМИЧЕ
ТА

Пол

Възраст

11 години
13 години
15 години
11 години
13 години
15 години

2006 г.
По-слабо

17.3
10.8
9.3
18.2
16.1
19.7

Каквото
трябва да
бъде

54.9
55.3
54.4
56.8
58.3
61.9

2014 г.
По-пълно

По-слабо

27.8
33.8
36.3
25.0
25.6
18.4

14.2
10.4
11.0
18.3
17.1
19.4

Каквото
трябва да
бъде

53.7
49.9
49.5
54.4
57.4
57.3

По-пълно

32.0
39.7
39.5
27.3
25.5
23.3

Анализът на опитите за намаляване на теглото посредством диета или други методи
показват наличието на такива опити сред немалка част от юношите и особено сред момичетата,
които се стремят към много слаб идеал, като през 2014 г. процентът на момичетата,
понастоящем спазващи диета, достига до 24.7% (фигура 2). По отношение на този поведенчески
компонент на образа за собственото тяло половите различия са силно изразени и статистически
значими и при двете вълни на изследването: през 2006 г. χ2 = 327.65, а през 2014 г. χ2 = 222.32 (p
< 0.001). И при двата пола тенденцията е за увеличаване на процента на спазващите диета.
Същевременно при момичетата друга значителна промяна между 2006 г. и 2014 г. е
намаляването на дела на смятащите, че трябва да отслабнат, т.е. наблюдава се увеличаване на
дела на спазващите диета едновременно с намаляване на дела на неспазващите диета, но
желаещи да отслабнат, което говори за преминаването от желанието за отслабване към реално
поведение. При момчетата другите съпътстващи промени са намаляване на удовлетвореността
от настоящото тегло и увеличаване на дела на смятащите, че трябва да увеличат теглото си
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(което съответства на идеала за едро и мускулесто мъжко тяло). И при двата пола
наблюдаваните различия в опитите за намаляване на теглото между 2006 г. и 2014 г. са
статистически значими: при момичетата χ2 = 38.23, а при момчетата χ2 = 53.12 (p < 0.001).

ОПИТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО
(ЧРЕЗ ДИЕТА И ДРУГИ)
Не, теглото ми е добро

Не, но трябва малко да отслабна

Не, защото имам нужда да напълнея малко

Да

МОМИЧЕТА - 2006 Г.

38,9

МОМИЧЕТА - 2014 Г.

39,6

29,8

62,6

МОМЧЕТА - 2006 Г.

МОМЧЕТА - 2014 Г.

19,8

54

18,3

7

35,8

5,9

24,7

19,4

8,8

12,1

9,2

14,1

Фигура 2. Опити за намаляване на теглото при момичетата и момчетата през 2006 г. и 2014 г.

Анализът по възраст при момичетата показва увеличаване на дела на спазващите
диета с нарастване на възрастта и през 2006 г., и през 2014 г. (таблица 3). Удовлетвореността
от теглото намалява с нарастване на възрастта, но през 2014 г. има изравняване в
стойностите при 13- и 15-годишните. При тях желанието за отслабване, без понастоящем да
се спазва диета, обаче е намаляло през 2014 г. спрямо 2006 г. През 2014 г. също така е
значително по-малък делът на 11-годишните момичета, които смятат, че са твърде слаби и
биха искали да напълнеят малко. При момчетата с възрастта като цяло намалява желанието
за отслабване и се увеличава желанието за натрупване на телесна маса, което е по-ясно
изразено в резултатите от 2014 г. Докато през 2006 г. спазването на диета за отслабване е
намалявало с възрастта, а удовлетвореността от теглото се е повишавала, през 2014 г.
спазването на диета се запазва постоянно и дори леко се увеличава при 15-годишните,
същевременно при тях удовлетвореността намалява. Наблюдаваните възрастови различия са
значими и при двата пола: при момичетата χ2= 121.74 през 2006 г. и χ2= 49.02 през 2014 г., а
при момчетата χ2 = 25.12 през 2006 г. и χ2 = 24.67 през 2014 г. (p < 0.001).
Таблица 3. Резултати за опити за намаляване на теглото (чрез диета и други)
по пол и възраст в изследванията от 2006 г. и 2014 г.(в проценти)

МОМЧЕ
ТА

МОМИ
ЧЕТА

Пол

Възраст

11 години
13 години
15 години
11 години
13 години
15 години

Теглото
ми е
добро
48.6
38.5
30.7
58.3
63.4
66.3

2006 г.
Трябва
Трябва
малко да малко да
отслабна напълнея
26.3
11.9
39.2
4.6
41.0
5.1
20.9
9.9
21.1
6.2
16.1
10.2

Да
(диета)
13.2
17.7
23.1
11.0
9.3
7.4

Теглото
ми е
добро
48.2
35.1
34.6
55.2
56.3
51.0

2014 г.
Трябва
Трябва
малко да малко да
отслабна напълнея
25.2
6.5
34.7
5.1
30.2
6.0
22.0
9.0
19.2
10.7
18.4
16.0

Да
(диета)
20.1
25.1
29.2
13.8
13.8
14.6
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Получените резултати по отношение на удовлетвореността от цялостния външен вид
показват удовлетвореност, варираща между 39.4% и 57.2% в зависимост от пола и годината
на изследване (фигура 3). При това измерение на образа за собственото тяло тенденцията е
противоположна – удовлетвореността от външния вид нараства и при двата пола, като това е
по-силно изразено при момчетата. При момчетата намалява делът както на оценяващите
външния си вид като средно добър, така и на оценяващите го като лош. Наблюдаваните
промени между 2006 г. и 2014 г. при момчетата са статистически значими: χ2 = 38.29 (p <
0.001). При момичетата промените са по-малки и статистически незначими (χ2 = 4.870; p =
0.088). Същевременно половите различия, свидетелстващи за по-висока удовлетвореност от
цялостния външен вид при момчетата, са значими както през 2006 г. (χ2 = 36.52; p < 0.001),
така и през 2014 г. (χ2 = 92.81; p < 0.001).

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ВЪНШНИЯ ВИД
Изглеждам много/доста добре
Изглеждам средно добре
Не изглеждам много добре/изобщо не изглеждам добре

МОМИЧЕТА - 2006 Г.
МОМИЧЕТА - 2014 Г.
МОМЧЕТА - 2006 Г.

39,4
42,8

14,8

42

15,2
8,5

45

46,5

36,1

57,2

МОМЧЕТА - 2014 Г.

45,8

6,7

Фигура 3. Удовлетвореност от цялостния външен вид при момичетата
и момчетата през 2006 г. и 2014 г.

Във възрастов план наблюдаваните различия и при двата пола през 2006 г. са твърде
малки и не достигат статистическа значимост: при момичетата χ2 = 1.23, p = 0.540; при
момчетата χ2 = 0.35, p = 0.840 (таблица 4). През 2014 г. при момичетата с възрастта намалява
както делът на удовлетворените от външния си вид, които го оценяват като много/доста
добър, така и делът на силно неудовлетворените, които го оценяват като лош, за сметка на
повишаване на дела на считащите външния си вид за средно добър. При момчетата с
нарастване на възрастта удовлетвореността от външния вид значително намалява, за сметка
на повишаване на дела на считащите външния си вид за средно добър. Резултатите от
проверката на статистическата значимост показват следното: при момичетата χ2 = 7.71 (p =
0.021), при момчетата χ2 = 14.72 (p = 0.001).
Таблица 4. Резултати за удовлетвореност от цялостния външен вид
по пол и възраст в изследванията от 2006 г. и 2014 г.(в проценти)
Пол

Момичета
Момчета

Възраст

13 години
15 години
13 години
15 години

2006 г.
Изглеждам
много/доста
добре

40.8
38.1
46.4
46.5

Изглеждам
средно
добре

44.7
46.9
44.6
45.4

2014 г.
(Изобщо) не
изглеждам
добре

14.5
15.0
9.0
8.1

Изглеждам
много/дост
а добре

44.5
41.2
61.9
53.0

Изглеждам
средно
добре

38.6
45.4
31.5
40.2

(Изобщо) не
изглеждам
добре

16.9
13.5
6.6
6.8
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Резултатите по отношение на скалата „Чувства и нагласи към тялото“ разкриват като
цяло чувства на обичане и приемане на собственото тяло (минималният резултат по скалата е
6 точки, а максималният - 30 точки) (фигура 4). Наблюдава се тенденция към по-негативни
чувства и нагласи към тялото през 2014 г. в сравнение с 2006 г. и при двата пола (фигура 4).
Анализът с помощта на t-test на Стюдънт разкрива, че разликите в средните стойности и при
двата пола са статистически значими: при момичетата t=8.05, а при момчетата t=4.99
(p<0.001). Очакваните различия по пол в посока на по-негативен образ за собственото тяло
при момичетата също са статистически значими – през 2006 г. t = 9.52, а през 2014 г. t =
11.88 (p < 0.001).

ЧУВСТВА И НАГЛАСИ КЪМ ТЯЛОТО
Средна стойност

Момичета - 2006 г.

Стандартно отклонение

22,7

4,6

Момичета - 2014 г.

21,2

5,4

Момчета - 2006 г.

24,2

4

Момчета - 2014 г.

23,4

4,7
0

5

10

15

20

25

Фигура 4. Субскала „Чувства и нагласи към тялото“ при момичетата и момчетата
през 2006 г. и 2014 г. - средни стойности и стандартни отклонения

При чувствата и нагласите към тялото статистически значими различия по отношение
на възрастта се наблюдават само при момичетата през 2006 г., като 15-годишните момичета
имат по-негативен образ за собственото тяло в сравнение с 13-годишните момичета.
Таблица 5. Резултати за чувства и нагласи към тялото по пол и възраст в изследванията
от 2006 г. и 2014 г.(средни стойности, стандартни отклонения, t-test)
Пол
Момичета
Момчета

Възраст
13 години
15 години
13 години
15 години

M
23.0
22.5
24.2
24.2

2006 г.
SD
4.6
4.6
4.2
3.8

t

2.08
p
= 0.038
-0.02
p = 0.987

M
21
21.4
23.6
23.3

2014 г.
SD
5.8
5.1
4.8
4.6

t
-1.52
p = 0.128
1.30
p = 0.195

Анализът на образа за собственото тяло в един по-общ контекст, изследващ
значимостта му за общото функциониране на индивида, разкри значими корелации между
по-глобалните измерения на образа за собственото тяло като удовлетвореност от цялостния
външен вид и чувства и нагласи към тялото и редица включени в HBSC изследването
индикатори за здраве и благополучие (таблица 6). Резултатите показват, че колкото поудовлетворени са юношите от цялостния си външен вид и колкото по-позитивни чувства и
нагласи имат към собственото си тяло, толкова по-добро е тяхното психологическо
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благополучие и тяхното самооценено здраве; толкова по-нисък е рискът за психично-здравни
проблеми и степента на психо-соматични оплаквания; толкова по-висока е
удовлетвореността от живота и удовлетвореността от взаимоотношенията в семейството.
(Информация за методите, с помощта на които са изследвани тези индикатори за здраве и
благополучие, може да бъде намерена в националния доклад от изследването през 2006 г.
[51]). Тези връзки се наблюдават и при двата пола, като в повечето случаи са по-силни при
момичетата. Очертават се сравнително ясни тенденции за намаляване като цяло на силата на
връзката при психологическото благополучие и удовлетвореността от живота и при двата
пола, за увеличаване силата на връзката при риска за психично-здравни проблеми при
момичетата, за увеличаване силата на връзката при самооцененото здраве при момчетата, за
увеличаване силата на връзката при психо-соматичните оплаквания и при двата пола. При
останалите връзки не се откриват ясно изразени тенденции.
Таблица 6. Корелации на образа за собственото тяло
с индикатори за здраве и благополучие

МОМЧЕТА

МОМИЧЕТА

Удовлетвореност от
външния вид
Психологическо благополучие
Риск за психично-здравни проблеми
Психо-соматични оплаквания
Самооценено здраве
Удовлетвореност от живота
Удовлетвореност от взаимоотношенията в
семейството
Психологическо благополучие
Риск за психично-здравни проблеми
Психо-соматични оплаквания
Самооценено здраве
Удовлетвореност от живота
Удовлетвореност от взаимоотношенията в
семейството

Чувства и нагласи към
тялото

2006 г.
-0.36
0.11
-0.17
0.23

2014 г.
-0.28
0.20
-0.20
0.23

2006 г.
0.39
-0.19
0.23
-0.24

2014 г.
0.27
-0.23
0.28
-0.23

-0.31

-0.26

0.32

0.23

-0.21

-0.23

0.22

0.22

-0.33
0.09
-0.13
0.23
-0.31

-0.23
0.07
-0.15
0.25
-0.27

0.33
-0.18
0.17
-0.17
0.19

0.29
-0.19
0.21
-0.25
0.19

-0.22

-0.24

0.22

0.19

Всички корелации са значими при p < 0.01.

Заключение
Обобщавайки резултатите от проведените анализи можем да отбележим, че през 2014
г. удовлетвореността от размера на тялото (от теглото) се наблюдава сред повече от
половината от юношите, удовлетвореност от цялостния външен вид се открива при
половината от юношите, а чувствата и нагласите към тялото са като цяло положителни и
свързани с обичане и приемане на собственото тяло. Същевременно тези данни говорят за
голяма част от юношите, оставащи с чувства на неудовлетвореност от собственото тяло в
една или друга степен. Опити за намаляване на теглото посредством диета или други методи
предприемат немалко от тях и особено момичетата, които се стремят към много слаб идеал
(през 2014 г. процентът на спазващите диета момичета достига 24.7%).
Анализът на тенденциите в изследваните измерения на собственото тяло показа, че те
са предимно в негативна посока, като през 2014 г.:
- нараства дела на юношите, неудовлетворени от размера на тялото си и оценяващи го
като по-пълно от стандартите, заложени в доминиращия социокултурен идеал;
- отслабва връзката между самооценените размери на тялото (теглото) и индекса на
телесната маса, т.е. нараства възможността за преувеличаване на собственото тегло и

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

468

предприемане на ненужни и рискови за физическото и психичното здраве опити за
намаляване на теглото;
- увеличава се делът на спазващите диета, като при момичетата това е съчетано с
намаляване на дела на неспазващите диета, но желаещи да отслабнат, т.е. има индикации за
преминаването от желанието за отслабване към реално поведение;
- чувствата и нагласите към тялото са по-негативни в сравнение с 2006 г.
Наблюдаваните негативни тенденции са в съответствие с данните за постоянно
увеличаване на неудовлетвореността от собственото тяло в източна Европа във връзка с
продължаващите интензивни процеси на глобализация и уестърнизация на нашата култура,
включително в периода между 2006 г. и 2014 г., когато България все повече се обръща към
западните си партньори като член на НАТО и на Европейския съюз. Несъмнено тези процеси
са оказали своето влияние и върху свързаните с образа за собственото тяло феномени.
Предстои международното сравнение с данните от останалите държави, участващи в HBSC,
което ще покаже дали бившите социалистически страни все още са най-удовлетворени от
тялото си.
Единствената тенденция с положителна стойност е по отношение на
удовлетвореността от цялостния външен вид, която нараства и при двата пола (по-силно това
е изразено при момчетата). Това по-общо измерение на образа за собственото тяло обаче
включва в себе си и редица други аспекти на оценка на собствената красота и
привлекателност освен теглото и мускулатурата и не може да бъде толкова тясно обвързано с
описаните социокултурни идеали. Може да се предположи връзка на тази тенденция с
общото повишаване на значимостта на външния вид за юношите, приемане на
необходимостта от и последващи грижи за подобряване на външния вид с помощта на
модата и съвременните козметични средства, и вследствие на това - висока удовлетвореност
от външността.
По отношение на ролята на пола се разкриха очакваните типични полови различия,
свързани с като цяло по-негативен образ за собственото тяло при момичетата.
Наблюдаваната възрастова динамика е сложна, но, най-общо казано, при нарастване на
възрастта удовлетвореността от теглото и от цялостния външен вид намаляват, а спазването
на диета се увеличава.
Беше установена значимостта на образа за собственото тяло за общото функциониране
на индивида , като се разкриха връзките му със здравето и благополучието. По-позитивният
образ за собственото тяло е свързан с по-добро психологическо благополучие и по-добро
самооценено здраве; по-нисък риск за психично-здравни проблеми и по-ниска степен на
психо-соматични оплаквания; по-висока удовлетвореност от живота и по-висока
удовлетвореност от взаимоотношенията в семейството.
Всички тези резултати правят разработването и прилагането на подходящи
инициативи и програми, съдействащи за формирането и утвърждаването на позитивен и
здравословен образ за собственото тяло, още по-необходимо и належащо.
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ПСИХОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Доцент д-р Радка Иванова Масалджиева
Медицински университет – Пловдив
Факултет по обществено здраве
PSYCHOLOGY IN MEDICAL EDUCATION
Associate Professor RadkaIvanovaMassaldjieva, PhD
Medical University in Plovdiv
Public Health Department
Резюме:Медицината е една от областите на знанието, с доказан принос за развитието на
психологическата наука и практика. Едновременно с това съществуват огромен брой проучвания за
значението на психологията за ефективността на медицинската практика. Мястото на психологията в
обучението по медицина е тема на дебат и спорове в САЩ и Европа отдавна. Доколкото на автора е
известно в България такава дискусия се води само неофициално, липсват публикации по темата.
Основна цел на настоящия доклад е да насочи вниманието на професионалната общност към
необходимостта от проучване на различните аспекти на преподаването на психология на студентите от
Медицинските университети в страната. Резултатите от такова проучване могат да се използват за
оптимизиране на учебните програми по психология за бъдещите лекари; за организиране на
специализирано обучение на преподавателите; за подготовка на учебно съдържание и помагала, които
съответстват на съвременното развитие на науката психология и на психологическата практика от една
страна и които предизвикват интереса на студентите от друга. Втора важна цел на доклада е представяне
и обсъждане на резултати от няколкогодишно проучване на интереса на студентите по медицина към
обучението по психология, както и техните нагласи по отношение на психологията в медицината.
Проучени са 286 студенти по медицина от Медицинския университет в Пловдив, мъже и жени, със средна
възраст 22,9 (SD=2,27). Използвани са въпросник, зрително аналогова скала и контент анализ на
текстовете, написани от студентите, в отговор на въпроси за техните очаквания от обучението по
психология. 72,7% от отговорилите на въпроси за очакванията им от обучението по психология са
използвали различни форми на термини, кодирани в група със значение на „полезно“ и само 14,5% от
тях – термини от групата „интересно“. Съответно на това 95% от отговорилите на въпросника смятат, че
психологическите знания могат да им помогнат значително в бъдещата професионална работа.
Нагласите за полезността на психологията се променят в процеса на обучението – студентите от втори и
от пети курс я оценяват значимо различно t=2,384, p=0,019.
Abstract:Medicine isone of the areasof knowledge,with provencontribution to the developmentofpsychological
scienceand practice.Simultaneously,there area huge number ofstudies onthe importanceof psychologyon the
effectiveness ofmedical practice.The place of psychology in medical training is a subject of debate and
controversy in the United States and Europe long ago. As far as the author knows, in Bulgaria such a discussion
is carried on only informally, no publications on the subject. The main objective of this report is to highlight the
professional community to the need to study the various aspects of teaching psychology for students from
medical universities.The results of this study can be used for optimizingeducational programs in psychology for
the future doctors; for organizing specialized training for teachers;for creating training curriculum and
materials that match the modern development of the science of psychology and psychological practice on the one
hand and that arouse the interest of students, from the other. A second important objective of the report is to
present and discuss the results of several years of research of the interest of medical students in psychology
training, as well as their perception of psychology in medicine. We studied 286 medical students from the
Medical University of Plovdiv, men and women, with an average age of 22,9 (SD = 2,27).The methods used are a
questionnaire, a visual analogue scaleand contentanalysis of textswritten bystudentsin response toquestions
about theirexpectations fromthe training inpsychology.72.7%of respondents that answered the questions
abouttheir expectationsfrom the trainingin psychologyhave usedvarious formsof termscodedin a groupto
mean"useful" andonly14.5%of them- termsfrom the a group with meaning of "interesting". Accordingly, 95%
of the respondentsbelievethat psychologicalknowledgecan help themgreatlyin their futureprofessional
work.Attitudesabout the usefulnessof psychologychangein the education process-students in secondandfifth
yearestimate itsignificantly differentt = 2,384, p = 0,019.
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Факторите, които оказват влияние върху взаимоотношенията между психологията и
медицината са многообразни. Бързото развитие на психологическите дисциплини, които
генерират знания и терапевтични стратегии, приложими в здравеопазването, интензивното
проучване на психо-социалните влияния върху здравето и боледуването, благоприятстват
приложението на психологията в различни области на медицината[2]. Една такава област е
медицинското образование.
Включването на преподаване по психология в обучението на студентите по медицина
е било тема за дебат отдавна, почти от началото на 20-ти век.[3,6] В последните години тема
на обсъждане вече не е необходимостта бъдещите лекари да изучават психология, тъй като
тя е част от учебната програма на медицинските университетипо света. Споровете и
проучванията се концентрират върху различни проблеми като квалификацията на
преподавателите; съдържанието на програмата;трудностите и пречките при преподаването
на психология в медицинските университети, сред които съпротивата на студентите и
маргинализацията на преподавателите по психология. [1,4,5,7]Има данни, че лекарите и
психолозите трудно постигат съгласие относно това какви психологически знания са нужни
на студентите по медицина още от началото на дебата за психологията в учебната програма
по медицина.[3,6] Това има отношение и към установеното разделяне на дисциплините,
преподавани в медицинските университети по света на задължително необходими за
медицинската практика и на такива, които може да представляват определен интерес: двете
групи научни дисциплини се означават от авторите, които пишат по проблема като
„needtoknow” (необходимо да се знае) и „nicetoknow” (не е зле, да се знае или би могло да е
интересно, да се знае)[5,8].
Психологията е част от учебната програма на Медицинските университети в България
от 70-те години на 20-ти век[9], когато започва преподаване на медицинска психология.
Основна цел на настоящата работа е да представи резултати от няколкогодишно
проучване на интереса на студентите по медицина към обучението по психология, както и
техните нагласи по отношение на психологията в медицината. Идеята за това проучване е
породена от практическите потребности на преподаването на психология на студентите от
Медицинските университети в страната. Резултатите от него могат да се използват за
оптимизиране на учебните програми по психология за бъдещите лекари; за организиране на
специализирано обучение на преподавателите; за подготовка на учебно съдържание и
помагала, които да съответстват на съвременното развитие на науката психология и на
психологическата практика от една страна и които да предизвикват интереса на студентите
от друга.
МЕТОДОЛОГИЯ:
В продължение на последните 6 години са проучени 286 студенти по медицина от
Медицинския университет в Пловдив, българи и чужденци. Използвани са въпросник,
разработен за целите на проучването, зрително аналогова скала (ЗАС) и контент анализ на
текстовете, написани от студентите, в отговор на въпроси за техните очаквания от
обучението по психология. Въпросникът и ЗАС са използвани при български студенти и при
чуждестранни студенти, обучавани на английски език; студентите от 2-рикурс са 45;а от 5-ти
курсса 76;мъжете са 47,1%, жените - 52,9%, средната възраст е 22,88г. (SD=2,274).
Използваният въпросник е насочен към самооценка на равнището на познания на
студентите по психология, интересът им към психологическите проблеми, мненията на
студентите за степента, в която психологическите знания могат да бъдат полезни в тяхната
бъдеща професионална работа и за съдържанието на обучението. Зрително аналоговата
скаласъдържа две 100 мм линии, за които изследваните са получили инструкция да
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отбележат върху всяка от линиите в каква степен психологията за тях е интересна и в каква –
полезна.
Очакванията от обучението са проучени при друга група студентитеот 2-ри курс
(N=165), по време на обучение по психология; участвали са само студенти, обучавани на
български език. Те са изложили мненията си в свободен текст, който е проучен с контент
анализ. Отчетени са наличието и честотата на 4 групи категории:
24. Първата група представя интереса към психологията, мненията, които описват
психологическите знания като интересни, например термини като интерес,
интересува, заинтересува и т.н.
25. Втората група включва термини със значение на полезен, помагащ, позволяващ,
улесняващ и т.н. в конструкции, които съдържат психологията, която студентите
изучават.
26. Третата група включва термините, които съдържат очакване обучението по
психология да даде знания и да подпомогне комуникацията с пациента и неговите
близки. Такива са например: общуване, контактуване, предразполагане, поставяне
на мястото на..., взаимоотношение и т.н.
27. Последната кодирана група термини съдържа очакванията за постигане на
разбиране, изучаване, опознаване на психиката и поведението на пациента,
представени с термини като личност, душевност, характер, мислене, възприятие,
прояви на психиката, абнормни прояви, състояния и т.н.
Изследването е анонимно и в него са участвали само студенти, изразили информирано
съгласие. Съобщена е действителната цел на събирането на данни, а именно анализ, който
ще подобри обучението по психология.
РЕЗУЛТАТИИ ОБСЪЖДАНЕ:
Резултатиототговоринавъпросника: В таблица 1 е представена честотна
характеристика на дадените отговори на въпросите, свързани с интереса на студентите към
психологическата проблематика и тяхното схващане за полезността на психологическите
знания:
Таблица 1. Честота на дадените отговори на въпросника
Да

Не

Формулировка на въпроса
Въпрос №3: Психологическите знания могат да ми помогнат
значително в бъдещата ми професионална работа.
Въпрос №4: В последните 2-3 години съм челкнигив сферата
напсихологията.

N

%

115

95%

58

47,9%

Въпрос №5: В последните 2-3 години съм челстатиив сферата
напсихологията.

75

62%

N
6
63
46

%
5%
52,1%
38%
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НАГЛАСИ И ГОТОВНОСТТА
ЗА ДОБРО РОДИТЕЛСТВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Гл. ас. д-р Юрий Павлов Янакиев, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, катедра „Психология и социални дейности“
Надя Танева, директор на дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пловдив
RESEARCH ON SOCIAL ATTITUDES AND READINESS FOR GOOD
PARENTING OF THE PARENTS AND KINDERGARTEN TEACHERS
Youri Ianakiev, PhD, Assist. prof., Plovdiv University “Paissiy Hilendarski”,
Dept. of Psychology & Social Affairs
Nadia Taneva, Director of “Social Assistance” Directorate – Plovdiv
Резюме: Обект на изследване са социалните нагласи и готовността за добро родителстване на 300 души,
разделени в две групи – родители (n = 123) и учители (n = 177). Емпиричното изследване е проведено със
специално разработена за целта анкета, която се състои от 10 въпроса, последният от които е свързан със
самооценката на изследваните лица. Резултатите от проведена анкета позволиха анализа на социалните
нагласи на родителите и учителите по отношение на спазването на законовите разпоредби. Установихме,
че обществените нагласи не са достатъчно подготвени за по-категорично противопоставяне на формите
на домашно насилие посредством подаването на своевременни сигнали при неглижиране на детето и
налагане на глоби и отнемане на детето при незачитане на неговите права. Измерването на влиянието на
медиите, което родителите и учителите наблюдават върху децата, позволи да установим доколко това
влияние провокира родителите и учителите да разговарят с подрастващите на сексуални теми.
Установихме също, родителите не са готови да допуснат социалните служби да играят решаваща роля
при разрешаване на конфликтите в семейството при импликация на децата в тях.
Abstract: The objects of study are the social attitudes and readiness for good parenting. 300 people are divided
in two groups - parents (n = 123) and teachers (n = 177). The empirical study was conducted with a specially
designed questionnaire, which consists of 10 questions, the last of which is associated with self-esteem of the
respondents. The results of a survey allowed the analysis of social attitudes of parents and teachers in terms of
legal compliance. We found that the public attitudes are not sufficiently prepared for a strong opposition of the
forms of domestic violence through the submission of timely signals in neglecting of the child and the imposition
of fines and revocation of the child in disregard of his rights. Measuring the impact of the media, which parents
and teachers observed on children, allow to determine whether this influence provoke parents and teachers to
talk to children about sex. Also found parents are not ready to accept social services play a crucial role in
resolving conflicts in the family with implication of children in them.

ТЕОРИЯ
Една от основните задачи на семейството е отглеждането на потомство и предаването
на фундаментални социокултурни ценности през поколенията. От първостепенно значение в
този смисъл е подсигуряването на благоприятна социална среда и формиране на нагласи за
адекватно отношение към „малкия човек”, тъй-като от това зависи успешното му изграждане
като пълноценна личност.
Азбучна истина е, че родителите и учителите са ключов фактор при обучението и
възпитанието на децата. Аксиоматична стойност е придобило твърдението, че авторитарното
или либералното родителстване са еднакво неблагоприятни поведенчески модели за
изграждането на подрастващите. В първия случай, когато всичко е забранено, детето се
стреми да задоволи потребността си от свобода и самостоятелност чрез агресия. Във втория
случай на задоволяване на всички „прищявки“ се създават предпоставки за импулсивни
действия, което води до неспособност за самоконтрол.
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Правилното отглеждане на детето зависи до голяма степен от информираността на
родителите и учителите относно съдържанието на правните разпоредби, дефинирани от
Закона за закрила на детето. В същото време прилагането на въпросната нормативната
уредба в определено социално пространство се определя както от нагласите на хората за
нейното приемане или отхвърляне, така и доколко апликативна е тя в практиката. Нагласите
се свързват с убежденията и чувствата на индивида по отношение на определен социален
обект (събитие, друг индивид), а също така и готовността му да действа по определен начин
спрямо този обект [1]. В действителност хората изграждат своята оценъчна способност,
съзнателно или не, посредством стереотипите, ценностите или репрезентациите, изповядвани
в собствения им социум, и това именно осигурява принадлежността им към определена
културна общност [8]. Теорията за социалните репрезентации гласи, че самоопределянето на
индивида като член на определена етническа или културна общност е обусловено от
изграждането на социални репрезентации, основавани на социалните практики и факти от
живота на тази група [8, 9, 10]. Социалните репрезентации се създават, предават и
съхраняват в процес на социална интеракция, а индивидуалните различия се осмислят като
резултат от интернализираните социални репрезентации, които образуват социокултурния
контекст на общността.
МЕТОД
Целта на настоящето изследване е анкетното проучване на социалните нагласи и
готовността за добро родителстване на родителите и учителите от детските градини.
Инструментариум: използвана е анкетна карта, разработена специално за целите на
изследването. Тя се състои от 10 предметни въпроса с отговори от ликертов тип. Последният
айтем е свързан със самооценката на изследваните лица в качеството им на родители.
Останалите девет айтема на анкетата се артикулират около три семантични оси:
Първата ос е насочена към изследване на нагласите на родителите и учителите по
отношение на агресията, насочена към детето, която се понякога се възприема като
традиционен начин на възпитание. Опитваме се да разберем дали родителите все още смятат
„дървения господ“ за допустимо, а не наказуемо деяние. Търсим отговор на въпроса дали
учителите в детските градини подкрепят „шамаросването“ като възпитателен похват и
доколко те са склонни да сигнализират в социалните служби за случаи на упражнено
домашно насилие върху дете.
Втората семантична ос е очертана от три айтема, които проучват влиянието на
медиите върху децата, както и доколко медийното влияние провокира диалог с децата на
теми „табу“, свързани със сексуалното им възпитание. Тук се поинтересувахме доколко
родителите и учителите се справят с информационното и визуалното ограмотяване на децата.
Информационната и визуалната грамотност в частност представляват способностите да се
интерпретират, използват, оценяват и създават изображения и видео, прилагани както в
конвенционалната, така и в медийната презентация през 21 век по начини, които развиват
критичното мислене, вземането на решения, комуникативните умения и образователните
процеси [2, 3, 4, 5, 6].
Третата ос отива в посока проучване на нагласите на родителите относно готовността
им да допускат социалните служби да играят решаваща роля при разрешаването на
конфликти в семейството. Тази тема е от първостепенно значение, тъй-като в социалните
служби в голяма част от Европейския съюз, САЩ и Канада имат значително по-големи права
отколкото в България. В САЩ например социалните служби имат ексклузивни права по
отношение на отнемането на детето при условие, че то е оставено само у дома без
родителите си или друг възрастен. В България към момента тази практика е невъзможна.
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Изследвани лица: Обект на изследване са 300 души, разделени в две групи –
родители (n = 123) и учители (n = 177). Учителите са на трудов договор в детски градини в
гр. Пловдив и областта. Родителите са от същото населено място и областта.
Процедура: участието на учителите стана с предварителното информирано съгласие
от страна на ръководството на съответното учреждение. Резултатите от анкетите са събирани
както индивидуално, така и в група.
Хипотеза: с оглед на спецификата на изследваната проблематика бе съставени
следната хипотеза: (H0): средните величини на отговорите на двете извадки (родители и
учители) нямат статистически значима разлика.
Резултати
Статистическата обработка на резултатите се проведе със SPSS 17.0 и Statistica 7.0 на
StaSoft. Използван бе непараметричен тест за оценка на значимостта на разликите в
афишираните атитюди на родителите и учителите, обособени в две групи. Проверката за
значимост на разликите е извършена с непараметричните тестовете на Mann-Whitney,
Wilcoxon (SPSS > Analyze > Nonparametric test > 2 Independent Samples-Test), които
съответстват най-добре на типа извадка и вида на измерващата скала. След обработката на
анкетите бе изготвена база данни на табличен принцип.
Анализ
Отговорите на учителите и родителите на първия въпрос от анкетата представят
съществени сходства. Всъщност очакванията за отговора на учителите е да е близък до 100%
„да“, тъй-като при установяване на упражнено насилие върху дете незабавно се подава
сигнал в отдел „Закрила на детето“. Обяснение на това може да се търси в
неинформираността на учителите относно правата на детето или нежеланието за намеса в
семейните проблеми. Изненадващ е фактът, че родителите дават повече положителни
отговори от учителите, въпреки че въпросът е насочен към проблемните аспекти в семейното
общуване.
Табл. 1. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите по
първия айтем, свързан с насилието върху децата и правото им на сигнал при злоупотреба.
Приемливо ли е и до каква степен децата да имат право да
сигнализират за това, че родителите упражняват физическо/психическо
насилие над тях?
немога
да
преценя
не
по-скоро не по-скоро да да
Total
учители
7 (6%)
0 (0%)
10 (8%)
32 (26%)
74 (60%)
123
родители
5 (3%)
8 (5%)
13 (7%)
53 (30%)
98 (55%)
177
Total 12 (4%)
8 (3%)
23 (8%)
85 (28%)
172 (57%)
300
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Фиг. 1. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на първия айтем

Вторият айтем, свързан с налагането на глоби на родителите, които упражняват
физическо насилие върху децата, е изваден от контекста на проектозакона за закрила на
детето, който не стигна до пленарна зала. Въпросният изключително спорен текст доведе до
много полемики и дискусии. Изводът, който можем да извлечем въз основа на отрицателните
отговори и на двете групи и.л. („по-скоро не“ и „не“ за учителите и родителите е 56%) е, че
обществените нагласи не са подготвени за по-категорично противопоставяне на формите на
домашно насилие. Значително по-ниският резултат по отношение на положителните
отговори на учителите и родителите („по-скоро да“ и „да“ 35%) е сигурен сигнал, че
нагласата, свързана с физическата и психическата агресия върху детето с възпитателна цел,
не е преодоляна.
Табл. 2. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите по
втория айтем, свързан с налагането на глоби на родителите, които упражняват физическо
насилие върху децата.
Смятате ли, че родителите, които „шамаросват“ децата си трябва да
бъдат глобявани?
немога да
преценя
не
по-скоро не
по-скоро да да
Total
учители
11 (9%)
33 (27%)
36 (29%)
22 (18%)
21 (17%)
123
родители
15 (8%)
46 (27%)
52 (29%)
32 (18%)
32 (18%)
177
Total 26 (9%)
79 (27%)
88 (29%)
54 (18%)
53 (17%)
300
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Фиг. 2. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите и учителите на
втория айтем
Резултати от отговорите на родителите и учителите по третия айтем е свързан с
налагането на финансова санкция при оставяне на деца до 8 годишна възраст без родителски
надзор. Виждаме, че изследваните лица афишират следните в негативни нагласи: учители
43% и родители 53%. Съответно учителите са по-категорични в положителните отговори от
родителите: 51% „да“ и „по-скоро да“. При допълнителното обсъждане на проблема с
родителите стана ясно, че колебанието им относно въвеждането на глобата със закон ще
принуди единият от родителите да не работи, което би довело до невъзможност за издръжка
на семейството. Оттук се налага изводът, че мнението на родителите се формира основно от
финансовата необходимост за издръжка на домакинството.
Табл. 3. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите по
третия айтем, свързан с налагането на финансова санкция при оставяне на деца до 8 годишна
възраст без родителски надзор.
Справедливо ли е да се глобяват родителите, на които им се
налага да оставят сами децата си до 8 годишна възраст?
немога да
преценя
не
по-скоро не
по-скоро да да
учители
5 (5%)
29 (23%)
26 (21%)
23 (19%)
40 (32%)
родители
8 (5%)
33 (19%)
39 (21%)
50 (28%)
47 (27%)
Total 13 (4%)
62 (21%)
65 (22%)
73 (24%)
87 (29%)

Total
123
177
300
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Фиг. 3. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на третия айтем

Анализът на резултатите от отговорите на родителите и учителите на четвъртия айтем,
свързан с образованието на децата на предучилищна възраст на сексуални теми, показва
категорично единодушие по отношение на този въпрос, тъй-като и.л. от двете групи го
намират за преждевременно. По наше мнение изключително динамичното развитие в
областта на комуникационните технологии налага по-ранната информираност на
подрастващите на сексуални теми, като методите за адаптиране и поднасяне на
необходимата информация трябва да бъдат съобразени с възрастовите характеристики на
децата.
Табл. 4. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите на
четвъртия айтем, свързан с позицията им децата на предучилищна възраст да се образоват на
сексуални теми.
Намирате ли за нормално 4-5 годишни деца да се образоват на сексуални
теми?
немога да
преценя
не
по-скоро не по-скоро да да
учители
1 (1%)
68 (55%)
30 (25%)
14 (9%)
10 (10%)
родители
6 (3%)
113 (64%)
35 (20%)
13 (7%)
10 (6%)
Total 7 (2%)
181 (60%)
65 (22%)
27 (9%)
20 (7%)

Total
123
177
300
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Фиг. 4. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на четвъртия айтем

Резултатите от отговорите на родителите и учителите по петия айтем, свързан с
правото на децата да съдят родителите при възникнали семейни противоречия, сигнализира
за несъгласието децата да имат възможност да съдят своите родители при възникнали
проблеми в семейството. Този въпрос също беше промотиран в проектозакона за закрила на
детето, който не стигна до пленарна зала. Важно е да се отбележи, че в момента на
анкетирането и.л. не се поинтересуваха защо, при какви ситуации, на какво основание трябва
да се стигне до юридическо разрешаване на семейните проблеми. Обикновено реакцията на
въпроса бе категорично ориентирана към отхвърлянето на подобна възможност.
Табл. 5. Честотно разпределение на резултатите от отговорите родителите и учителите по
петия айтем, свързан с правото на децата да съдят родителите при възникнали семейни
противоречия.
Съгласни ли сте Вашите деца да имат възможност да Ви съдят
при възникнали противоречия в семейството?
немога да
по-скоро
по-скоро
преценя
не
не
да
да
учители
16 (13%)
46 (38%)
33 (27%)
14 (11%)
14 (11%)
родители
9 (5%)
71 (40%)
43 (25%)
34 (19%)
20 (11%)
Total 25 (8%)
117 (39%)
76 (25%)
48 (16%)
34 (12%)

Total
123
177
300
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Фиг. 5. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на петия айтем

Анализът на резултатите от отговорите на родителите и учителите на шестия айтем,
свързан с приемането на физическото наказание като задължително средство за възпитание
показва, че най-често даваните отговори са „не” и „по-скоро не“ (съответно 94% и 89% в
полза на родителите). От тях можем да заключим, че физическото наказание не се възприема
като задължителна част от възпитанието на децата. В същото време препратката към
отговорите на втория айтем от анкетата демонстрира противоречие в мненията на учителите
и родителите, които първоначално афишираха твърдението, че родителите, които
шамаросват децата си, не трябва да бъдат глобявани. Макар и малък процент от и.л. (7%)
смятат, че е добре „дървеният господ” да влезе в употреба за по-резултатното възпитание на
децата. Те обаче не можаха да обяснят в какви ситуации смятат това за необходимо. Дали
„дървеният господ“ да се прилага превантивно или да се стига дотам едва тогава, когато са
изчерпани всички други възможности.
Табл. 6. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите на
шестия айтем, свързан с приемането на физическото наказание като задължително средство
за възпитание.
Смятате ли че, физическото наказание („дървения господ“) е
задължително средство за възпитание?
немога
да
преценя
не
по-скоро не по-скоро да да
Total
учители
4 (3%)
92 (75%)
17 (14%)
7 (6%)
3 (2%) 123
родители
2 (1%)
126 (72%)
39 (22%)
4 (2%)
6 (3%) 177
Total 6 (2%)
218 (73%)
56 (18%)
11 (4%)
9 (3%) 300
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Фиг. 6. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на шестия айтем

Резултатите от отговорите на родителите и учителите на седмия айтем показва
позицията им относно медиите, които инициират разговори между родители и деца на
сексуални теми. И при двете групи най-често се среща отговорът „да” и по-скоро да: 83% за
учителите и 79% за учителите. Тук отново ще контекстуализираме резултатите със тези от
четвъртия айтем, свързан с образованието на децата на предучилищна възраст на сексуални
теми. След като в медийното пространството е налична подобна информация (филми,
компютърни игри, музикални и рекламни клипове и т.н.) се налага необходимостта децата
още в най-ранна детска възраст да бъдат запознати с тези деликатни теми по адекватен
начин. Да се има в предвид разбира се, че информационното и комуникационното
ограмотяване играе роля на превантивна и възпитателна диспозиция.
Табл. 7. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите на
седмия айтем, свързан с необходимостта от разговори на сексуални теми между родители и
деца, породена от влиянието на медиите.
Провокират ли медиите разговори с децата Ви на сексуални теми?
немога
да
преценя
не
по-скоро не
по-скоро да да
учители
6 (5%)
16 (13%)
12 (9%)
28 (23%) 61 (50%)
родители
11 (6%)
16 (9%)
10 (6%)
51 (29%) 89 (50%)
Total 17 (6%)
32 (11%)
22 (7%)
79 (26%) 150 (50%)

Total
123
177
300
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Фиг. 7. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на седмия айтем

Резултатите от отговорите на родителите и учителите на осмия айтем, свързан с ролята на
социалните служби и тяхното влияние при решаване на семейни конфликти, се колебаят между
двете крайни мнения. Повече от половината от учителите (57%) дават положителни отговори
относно предложението социалните служби да имат правото да играят ролята на социален
регулатор при решаване на конфликтите между децата и родителите. От друга страна
родителите се разделят на двете противоположни позиции: 47% от сбора на отговорите „да“ и
„по-скоро да“ срещу 43% - „не“ и „по-скоро не“, което показва, че те не са единодушни с
гласуването на това право в полза на социалните служби. Все пак тук се налага коментарът, че
отговорът на този въпрос изисква и.л. да бъдат подробно запознати с работата на социалните
служби и в частност с дейностите и услугите, които предлага отдел „Закрила на детето“.
Ще уточним, че в някои случаи социалните работници, психолозите и педагозите се
оказват безсилни да се справят с проблемите, особено ако родителите нямат желание да окажат
необходимото съдействие. Много често някои от членовете на семейството не осъзнават, че е
настъпил момента, в който нещата излизат извън контрол и е необходимо да се потърси
специализирана помощ. Оказва се, че родителите гледат повече с недоверие и отрицание на
социалните служби, отколкото като на компетентен орган по закрилата на правата на децата,
като на институция, която е в помощ и подкрепа за справяне със семейните конфликти.
Табл. 8. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и
учителите на осмия айтем, свързан с ролята на социалните служби и тяхното влияние при
решаване на семейни конфликти.

Total

учители
родители

Според Вас социалните служби имат ли право да играят ролята на
полиция при разрешаване на конфликти "деца-родител"?
немога
да
преценя
не
по-скоро не по-скоро да да
Total
6 (5%)
26 (21%)
21 (17%)
28 (23%)
42 (34%) 123
17 (10%)
47 (27%)
29 (16%)
41 (23%)
43 (24%) 177
23 (8%)
73 (24%)
50 (17%)
69 (23%)
85 (28%) 300
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Фиг. 8. Сравнение между резултатите от отговорите
на родителите и учителите на осмия айтем

Табл. 9. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите на
деветия айтем, свързан със съгласието социалните служби да придобият правото да отнемат
дете при системното му неглижиране от страна на родителя.
Съгласни ли сте социалните служби да имат право да отнемат детето
Ви при сигнал за системното му неглижиране от Ваша страна?
немога
да
преценя
не
по-скоро не
по-скоро да да
Total
учители
12 (10%)
22 (18%)
16 (13%)
34 (28%)
39 (31%) 123
родители 13 (7%)
38 (21%)
25 (14%)
54 (31%)
47 (27%) 177
Total 25 (8%)
60 (20%)
41 (14%)
88 (29%)
86 (29%) 300

Резултати от отговорите на родителите и учителите на деветия айтем е свързан със
съгласието социалните служби да придобият правото да отнемат дете при системното му
неглижиране от страна на родителя. Отговорите са изключително интересни при
съпоставката им с предходните айтеми. Всъщност се оказва, че от една страна повечето от
родителите (59%) са съгласни детето да се отнема при неглижиране, но от друга страна не са
благосклонни социалните работници да играят ролята на регулатор тогава, когато се касае за
дете в риск. В момента нашето законодателство позволява на социалните служби да реагират
незабавно за извеждане на дете от рискова среда и настаняването му при близки и роднини, в
приемно семейство или в кризисен център. Много трудно обаче се доказва нелижирането и
обикновено никой от родителите не признава, че неглижира детето си. Грижата за всяко дете
трябва да включва не само задоволяването на физическите му потребности от храна,
топлина, облекло и т.н., но и моралното и емоционално взаимно обвързване. Ако една от
тези потребности не е задоволена се счита, че детето е неглижирано.
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Фиг. 9. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на деветия айтем

Табл. 10. Честотно разпределение на резултатите от отговорите на родителите и учителите
на десетия айтем, свързан със самооценката на двете групи и.л. в качеството им на като
родители.
Каква е Вашата самооценка като родител?
немога да преценя ниска
средна
учители
26 (21%)
0 (0%)
35 (28%)
родители
27 (15%)
5 (3%)
61 (34%)
Total 53 (17%)
5 (2%)
96 (32%)

висока
62 (50%)
84 (48%)
146 (49%)

Total
123
177
300
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Фиг. 10. Сравнение между резултатите от отговорите на родителите
и учителите на десетия айтем

Резултатите от отговорите на родителите и учителите на десетия айтем, свързан със
самооценката на двете групи и.л. в качеството им на родители, привлича вниманието ни
върху няколко важни аспекта.
Първият от тях представлява високият процент на отговорите „не мога да преценя“:
21% (26 и.л.) при учителите и 15% (27 и.л.) при родителите. Едно от възможните обяснения
за този избор е той да бъде продиктуван от отказа на и.л. да направят самооценка на
собствените си способности за добро родителстване. Не ще пропуснем да отбележим обаче,
че неспособността на педагозите да преценят какви родители са самите те изглежда донякъде
алармираща. Социалните нагласи и очаквания са учителите да имат висока самооценка за
себе си както в ролята им на родители, така и по отношение на изпълнението на служебните
им задължения, особено поради факта, че хората им гласуват доверие като на специалисти и
им поверяват децата си. Окуражаващ все пак е фактът, че половината от учителите и
родителите (съответно 50% и 48%) си поставят висока самооценка като родители, което се
свързва с желанието за себеутвърждаване като афективна мотивация, основавана както на
умението да изразяваш себе си (мнението си, позицията си, въпросите си) пред другите, така
и на способността да проявяваш заинтересованост към своето обкръжение. Потребността от
себеутвърждаване мотивира и стимулира чувството за уважение и самоуважение
посредством взаимодействията ни с хората в и извън семейната среда. Петима от родителите
(3%) са си поставили ниска самооценка на способностите им за взаимодействие със
собствените им деца, което, разбира се, може да се интерпретира като реална преценка, но и
като специфична стратегия за самопрезентация, основана върху теорията за заучената
безпомощност: умишленото афиширане на неспособност за справяне с определена задача
или действие помагат на индивида да избегне оправданието за собствения си неуспех пред
себе си или пред останалите.
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СТАТИСТИЧЕСКАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Статистическата обработка стартира с търсенето на корелационни зависимости на
данните от отговорите на айтемите от 1 до 9 и нивото на родителската самооценка на всички
изследвани лица.
Таблица 11. Корелационни зависимости на данните от отговорите на айтемите от 1 до 9 и
нивото на родителската самооценка на всички изследвани лица.
R
,046

R Square
,002

Adjusted R Square
-,001

Std. Error of the Estimate
,525

Изведеният коеф. R = 0.046 демонстрира положителна взаимовръзка между
самооценката на и.л. и отговорите на деветте айтема от анкетата. Наблюдаваме обаче, че тази
корелацията е много слабо изразена (R < 0,3 и R2 = 0, 002).
Таблица 12. Резултати от сравнението на средните стойности между групите
на родителите и учителите.
Средно
3,291852

Ст. отклонение
,5247178

Минимум
1,6667

Максимум
4,6667

Каква е Вашата самооценка като 300
родител?

3,12

1,096

1

4

КАТЕГОРИЯ

1,59

,493

1

2

Средна ст. въпроси 1-9

Бр.
300

300

Статистическата обработка на данните показва, че средната стойност на отговорите на
айтемите от 1 до 9 на анкетната карта е ~ 3.29 със стандартно отклонение 0.52 (долен и горен
праг, съответно ~2.70 и ~3.80), което означава, че общата тенденция в отговорите е в обхвата
на негативните предложения („по-скоро не“), граничеща с прага на позитивните отговори
(„по-скоро да“). Съответно средната стойност на отговорите относно самооценката на и.л.
като родители е 3,12; стандартното отклонение е приблизително 1,1, което ни позволява да
заключим, че самооценката на и.л. като родители е „Средна“.
Таблица 13. Резултати от теста на Ман-Уитни за сравнение на статистически значима
разлика между групата на учителите и групата на родителите.

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Средна ст. въпроси 1-9
10639,000
26392,000
-,334
,738

Каква е Вашата самооценка като
родител?
10862,500
26615,500
-,034
,973

Резултатите от теста на Ман-Уитни за сравнение на статистически значима разлика
между групата на учителите и групата на родителите показва, че средните стойности за двете
извадки са равни, следователно няма статистически значима разлика помежду им. Ето защо
приемаме нулевата хипотеза гласяща, че няма статистически значима разлика между
отговорите на изследваните групи учители и родители ( Asymp. Sig (2-tailed) 0.738 и 0.973 >
0.05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от проведена анкета позволиха анализа на социалните нагласи на
родителите и учителите по отношение на спазването на законовите разпоредби.
Установихме, че обществените нагласи не са достатъчно подготвени за по-категоричната
намеса и по-задълбочено запознаване за противопоставяне на формите на домашно насилие.
Превенцията на риска посредством подаването на своевременни сигнали при съмнения за
неглижиране на детето от родители и учители все още не е достатъчно ясен механизъм за
самите тях. Налагането на глоби и отнемане на детето при незачитане на неговите права е
спорен и труден за възприемане от нашето общество въпрос. Измерването на влиянието на
медиите, което родителите и учителите наблюдават върху децата, позволи да установим
доколко това влияние провокира родителите и учителите да разговарят с подрастващите на
сексуални теми. Установихме също, родителите не са готови да допуснат социалните служби
да играят решаваща роля при разрешаване на конфликтите в семейството при импликация на
децата в тях.
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УСПЕВАЕМОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В ОТНОШЕНИЕ
С МОТИВАЦИЯТА И КАЧЕСТВАТА НА ИНДИВИДА
Доц. д-р инж. Нели Л. Колева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
A SUCCESSFULNESS OF THE STUDENTS REGARDING
THE MOTIVATION AND QUALITIES OF THE INDIVIDUAL
Doc. d-r eng. Nelly L. Koleva
University “Prof. d-r Assen Zlatarov”
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се установи има ли някакви разлики в мотивацията на
студентите и академичния успех сред групи от педагогически специалности, които са резултат на
тяхната индивидуална и групова работа. Резултатите са получени от 120 бъдещи учители в тяхната трета
година на обучение. Използван е тест за „Мотивационни стратегии за учене”- въпросник - MSLQ (
Pintrich, Smith, Garcia, and McKeache, 1991). По време на семестъра, студентите изготвят и представят
семинарна разработка. След всяка презентация, учащите получават вербална обратна връзка за
представянето си. На всеки студент се оценява качеството на неговата индивидуална подготовка,
качеството на работа в група по време на подготовката и неговата част на устни изказвания.
Резултати от изследване показват, че независимо от това как студентите оценяват своята саморегулация
на умения за учене, в състояние на контрол (т.е. тази част от учащите, които са били с малък контрол
върху тяхното развитие) отбелязват значително по-висока степен на тестовите резултати, отколкото
учащите в състояние на контролирано възпитание и обучение. Освен това, може да отбележим, че послабите резултати в състоянието на контролираните учащи е особено очевидно и се оценява като ниско
саморегулиращи учащи. В заключение е поставена работата за повишаване на мотивация на студентите,
преди да започнем да работим по някои образователни цели за създаване на сложни учителски
компетенции.
Ключови думи: успеваемост; мотивация за обучение.
Resume: the purpose of the present research is to maintain whether there is a difference in the motivation of the
students and the academic success amongst groups with pedagogical subjects which are a result of their
individual and group work. The results are realized by 120 future teachers in their third year of education. A
test is used about “The motivational strategies for studying” – a questionnaire - MSLQ (Pintrich, Smith, Garcia,
and McKeache, 1991). During the semester the students prepare and present a seminar paper. After each
presentation the learner gets a verbal back contact or their presentations. Each student is being assessed for the
quality of his individual preparation, the quality of the group work during the preparation and the speaking
part.
Results of a study show that regardless the way the students estimate their self regulation of learning skills in a
control status (i. e. this part of the learners who had a little control on their development) have a significantly
higher level from the test results than the learners in a status of controlling education and training. Regardless
that, we could remark as well that the worse results in the status of the controlled learners is significantly visible
and is assessed as low self regulating learners. In conclusion, the work for the advancing of the motivation of the
students was put before starting the work with some educational purposes for creation of complex teacher’s
competences.
Key words: success; learning motivation.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В основата на човешкото поведение, особено на равнището на самоактуализациа е
мотивацията на достиженията, разбирана като формиране, развитие и поддържане на личната
компетентност и умения; ориентация към проверка, домонстрация и развитие на
притежаващите способности, от която се определя изборът на трудности на изпълняваните
задачи и последващите преживявания на успех или неуспех в условията на действия, където
отсъствуват външни награди или причини за поведението.
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Изходна постановка при изучаването на мотивацията е схващането за нейната
същност като вътрешен процес, който активира, насочва и поддържа поведението на даден
индивид в течение на времето. Този личностно-поведенчески конструкт включва целева
насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между
целенасочените действия и постигнатите резултати. Мотивацията произтича от някаква
потребност, която не е удовлетворена. Тази теза е базов компонент, върху който се
изграждат утвърдените теории за същността и функциите на видовете мотивация. Теориите
за мотивацията се подразделят на съдържателни, процесуални и теории за поддръжката.
От процесуалните теории, една от най-популярните са: „Теорията на очакването”
(Разработена е през 1964 г. от Victor Vroom) [6], „Теорията на равновесието” и „Теорията за
целите на Stacy Adams” [7]. Тази група теории става основа за разработването на „Теориите
за поддръжката” (основоположник – B.F.Skinner) [5], обединени около схващането, че
човешкото поведение се формира от своите последствия.
Въз основа на задълбочени изследвания, свързани с теорията на Скинър, психологът
Алберт Бандура разработва следващото стъпало в мотивационната теория – „Теорията за
социалното познание” [4]. Основната идея е, че познавателните процеси се осъществяват
непрекъснато при взаимодействие на три основни фактора: поведението на даден човек,
личностните му качества и въздействията от заобикалящата среда. Всеки влияе върху
заобикалящата го действителност, а от своя страна тя определя начина му на мислене и
действие. Това схващане е особено валидно по отношение определянето характера на един
особено важен специфичен вид мотивация - мотивацията за учене, която може да се
разглежда едновременно и като генерална черта на личността, и като състояние, обусловено
от ситуацията. Този специфичен вид вътрешно състояние осигурява мотивационна енергия
по посока реализирането на конкретно поведение и постигането на предварително поставени
цели в процеса на обучение.
Значението за разкриването на мотивите, Р. Стаматова определя, че „за избора на
учителска професия не се състои само в това да се предотврати неправилният избор, като се
въздейства върху мотивационния процес на младежите и девойките, но и в това да се постигне
по-ефективно управление на поведението им в процеса на педагогическото образование, да се
постигне тяхното целенасочено формиране и реализиране като личности” [1].
Преди създадената „Стратегия за изучаване на мотивацията на обучаващите” (MSLQ),
голяма част от изследваните учащи, се фокусира върху индивидуалните различия в стиловете
на учене – или това са „конструкти, които са слабо корелирани към учащите”, за проучване
на поведението и отчитане на постиженията. Освен това, много от тестовете за отчитане на
уменията за учене са критикувани за това, че нямат теоретична основа. Така през 1980 г., Bill
McKeachie и Paul Pintrich, University of Michigan, започват разработването на
инструментариум за оценка на мотивацията на учащи и стратегии за учене, с крайната цел да
се помогне за подобряване на качеството на обучение.[4] McKeachie и Pintrich (окончателния
вариант на теста е от 1996 г.) използват инструментът да концептуализиране и емпирично
утвърждаване на общ модел на студентската мотивация и саморегулацията на учене, модел
който все още се използва днес от много образователни психолози [2].
2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Участници
Сред участниците са 120 студенти от педагогически специалности (ND=103 момичета,
NM=17 момчета), набирани от висше училище, образователно-квалификационна степен
„бакалавър” и „магистър”, разположено в голян град. Възрастта на участниците варира от 22
год. до 45 год. Всички те се разпределят по групи в зависимост от възрастта, както следва: 62
(51,67%) от участниците са 1ва група (22-28 годишни); 39 (32,5%) са 2ра група (28-38 год.); 19
(15,83%) са 3та група (38-45 год. и нагоре).
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Следва да се отбележи, че набраните участниците не са точна извадка на учащите в
страната, но по отношение на нивото на обучение отбелязваме, че всички са със среден
успех от предходната година над 4,50, което е по-високо от това, което може да се очаква в
общата популация.
Процедури
Проведени са четири подизпитвания от трите групи в начален експеримент и 6
подизпитвания от групите участници в краен експеримент. И двата теста са били приложени
поотделно в рандомизиран ред, с min по 90% от извадката. Проверителите са дипломирани
студенти, работещи като педагози. Административно теста е завършен в рамките на 2седмичен период, с цел да се сведат до минимум промени, свързани с развитието на
личността. Всеки участник е тествана при стандартизирани условия.
Определени са следните задачи на изследването:
28. Диагностициране и установяване равнището на академична мотивация на студентите
от спец. „Предучилищна и нацална педагогика”, ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.
29. Извършване сравнителен анализ на данните за състоянието и равнището на
академична мотивация на студентите в зависимост от някои характерологически
качества на индивида.
Инструментариум
От самото си създаване, стратегията MSLQ е широко използвана от стотици
изследователи и безброй инструктори. MSLQ е преведен на повече от 20 различни езици и е
била подложена на официална оценка на валидност и надеждност в два езица: испански и
китайски [4]. В последните две години стартегията MSLQ е преведена на български и е част
от изследователската дейност на авторката на настоящата статия.
Стратегията MSLQ е въпросник от 81 включени елементи. Отговорите са дадени въз
основа на скала 7-точкова скала и учащия посочва своето съгласие или несъгласие със
съответните точки за изказания израз. По-ниските стойности са показателни за малко
съгласие, докато по-висока посочи добър синхрон с това, което се посочва в елемента.
Въпросникът се състои от две части: едната се позовава на мотивацията и другата - на
използването на стратегии за учене. Раздел мотивация се състои от 31 позиции, които
съдържа шест възела, свързани с различни мотивационенни аспекти; а именно: 1. Вътрешно
мотивирани цели; 2. Опосредствени цели; 3. Стойност на дейностите в обучение; 4. Контрол
на вярата в учението; 5. Самоефективност на учене и изпълнение; 6. Тревожност и
безпокойство.

1. Вътрешно мотивирани цели - Четирите позиции, които съставляват този показател се отнася до степента,
в учащите изпълняващи задачи и действия, считайки го като цел само по себе си и не като средство за
постигане на други цели (напр. „Предпочитам материали, които предизвикват любопитството ми, дори ако е
труден за научаване”).
2. Опосредствени цели – Тази скала се състои от 4 позиции, които се отнасят до мотивация и използване на
стратегия за извършване на дадени действия, за да се постигнат други цели, като например да получат добри
оценки, с което да получат признание от другите, да избегнат провал, да печелят награди и т.н.
3. Стойност на дейностите в обучението - 6 позиции от такъв мащаб се отнасят до оценката на студента да
прецени колко интересни и полезни са дейностите или учебния материал на курса (пример: „Мисля, че метода
на представяне на учебния материал в този курс, ми помага за ученето”).
4. Контрол на вярата в учението - Състои се от 8 позиции, които се отнасят до възприятията на учащите и
способността им да извършват необходимите задачи в хода на обучението (наспр. „Аз съм сигурен, че мога да
разбара най-трудните материали за четене избрани по този въпрос”).
5. Самоефективност на учене и изпълнение - Четирите позиции, които са включени се отнася до вярванията
на студента за степента на контрол над собствения си живот.(напр. „Ако аз не уча този материала, е моя
собствена грешка”).
6. Тревожност и безпокойство – Този показател се състои от5 позиции, които определят степента на
тревожност на студентите към ученето (напр. „Когато имам изпит, аз се чувствам ми сърцето като бие”).
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Втората част „Стратегии за учене” се състои от 50 позиции, които са групирани в
девет показателя за оценка на различни аспекти; а именно: 1. Използване версии на
стратегии; 2. Стратегии за развитие; 3. Организационни стратегии; 4. Критично мислене;
5. Метакогнитивни стратегии; 6. Управление на времето и изследване на околната среда;
7. Регламент на усилията; 8. Учене с връстници; и 9. Търсещи помощ.

Следваща характеризиране и илюстрират показатели както следва:
1. Използване версии на стратегии. Този показател се състои от 4 позиции, които се отнасят до степента, до
която учащия използва стратегии, свързани с повтаряне или именуване на елементи в списък, за да се научат.
Има стратегии, които да доведат до обработка по-скоро повърхностни материали (напр. „Когато учат за този
курс, аз практикувам повтаряйки заучения материал за себе си отново”).
2. Стратегии за развитие. Състои се от 6 позиции, които се интересуват от използването на стратегии за
развитие на учащия. Създаването на аналогии са пример за този тип стратегии (напр. „Когато учат за това
материя, аз пиша кратки резюмета на основните идеи, или отбелязвам експозиции”).
3. Организационни стратегии. Състои се от 4 позиции, отнасящи се за използването организационни
стратегии. Такива стратегии са концепция идентифицирана в текстови, структурни схеми, карти показващи
концептуални отношения и т.н. (напр. „Аз правя, диаграми или таблици за да подпомогна организацията на
материала и неговото значение”).
4. Критично мислене. Този показател се състои от 5 позиции, които се отнасят до степента, в която учащият
използва негово знание преди нови ситуации критични оценки, решаване на проблеми или вземане на решения
(напр. „Смятам, че материала има значение като отправна точка и се опитвам да развия собствените си идеи”).
5. Метакогнитивни стратегии. Състои се от 12 позиции. Метакогнитивното регулиране или „регулиране на
познанието” съдържа три умения: 1. Планиране: отнася се до подходящия избор на стратегии и правилното
разпределение на ресурсите, които влияят върху изпълнението на задачите; 2. Мониторинг: отнася се до един
на информираността на разбиране и изпълнение задача; 3. Оценка: се отнася до оценката на крайния продукт на
дадена задача и ефективността, с която се извършва тази задача. (напр. „Когато уча за този материал, аз си
поставям цели за мен да насочи дейността си към проучване”).
6. Управление на времето и изследване на околната среда. Състои се от 6 позиции, отнасящи се до това как
учащия организира времето си и как създава обкръжаващата си среда. (напи. „Аз имам подходящо място за
учене и умея да организирам времето си”).
7. Регламент на усилията. Състои се от 4 позиции, свързани със способностите учащия да контролира
усилията и вниманието си в сравнение с отвличане на вниманието или за изпълнение на безинтересни или
трудни задачи. (напр. „Дори когато учебния материал е скучен и безинтересно, аз се опитвам да свърша
работата си до край”).
8. Учене с връстници. Скалата включва 3 показателя, които се отнасят до наличността на студент да работи
в сътрудничество с негови колеги – връстници. (напр. „Когато уча за този материал, често оставя време за
обсъждане в групата или със връстници от други групи.”).
9. Търсещи помощ. Последната скала се състои от 4 позиции, отнасящи се до споразумението учащият да
поиска помощ от връстници или преподаватели са изправени пред проблем (напр. „Мога ли да попитам
преподавателя да си изясна концепцията, която съвсем не разбрах”).

Резултати
Резултати на част „Мотивация”
Разглеждаме отговорите на въпросите, свързани с наблюдаваните връзки между
мотивация и познание на студенти в колеж. Анализът на мотивационни аспекти е направен
въз основа на отговорите на 31 точки от MSLQ. Тези елементи са групирани в шест раздела,
които оценят различни мотивационни аспекти. Междувременно, съвместното разглеждане на
тези раздели, с изключение на отнасящи се до нивото „безпокойство”, могат да получат
определеност като общо определяне на мотивацията на субектите. В табл.1. са представени
някои статистически данни съответстваща на всеки от показателите от раздела „мотивация”
на стратегията MSLQ.
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Табл. 1: Средна стойност, стандартно отклонение и средни мащаби
по MSLQ / мотивация за обучение от 120 респондента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели на „МОТИВАЦИЯ”
Вътрешно мотивирани цели
Опосредствени цели
Стойност на дейностите в обучението
Контрол на вярата в учението
Самоефективност на учене и изпълнение
Тревожност и безпокойство
Общо ниво на мотивация

*Средно за първоначалните резултати

М*
5,39
3,46
5,40
5,23
5,05
3,97
4,97

Sd
1,03
1,39
1,08
1,12
0,92
1.23
0,77

Mdn
5,50
3,50
5,50
5,38
5,13
4,00
5,04

MSLQ и общия раздел мотивация
Като се имат предвид данните в табл.1., може да се наблюдават някои функции от
мотивационния профил на групата респонденти. Групата получава оценка от 1 до 7, и
средната стойност е 4,97. Имайки предвид мащабите ясно се вижда, че вътрешните
мотивационни цели на групата са М=5,39; а опосредствените цели М=3,46. Също така, това
показват и дейностите които извършват учащите М=5,40; докато контрола на вярата в
ученето е М=5,23. Като самостоятелната ефиктивност М=5,05 е представена също
значително високо. В същото време, нивото на безпокойство е в междинно ниво М=3,97.
Резултатите от „Стратегии за учене”, анализират познавателни аспекти извършва въз
основа на отговорите на респондентите до секционните 50 позиции, оценяващи използването
на стратегии в MSLQ. Тези позиции са групирани в горе посочените девет показателя.
Разглеждането на резултатите от показателите позволява достъпа до общата оценка за
използваните стратегии от студентите. Табл.2, представя стойностите на някои
статистически показатели, които са от интерес за анализа на данните.
Табл. 2: Средна стойност, стандартно отклонение и средни мащаби
по MSLQ / стратегии за учене на 120 респондента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели на „СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ”
Използване версии на стратегии.
Стратегии за развитие
Организационни стратегии.
Критично мислене
Метакогнитивни стратегии.
Управление на времето и изследване на околната среда
Регламент на усилията
Учене с връстници
Търсещи помощ
Общо ниво на мотивация

*Средно за първоначалните резултати

М*
3,94
5,15
5,59
4,54
4,94
4,86
5,18
4,66
4,95
4,89

Sd
1,24
0,92
1,06
1,09
0,82
0,83
0,97
1,44
1,10
0,67

Mdn
3,75
5,17
5,75
4,40
4,96
4,88
5,25
4,67
5,00
4,86

Като се има предвид отделно всеки показател, се наблюдава, че учащите докладват
най-високи нива в използването на организационните стратегии М=5,59; стратегии за
развитие М=5,15; както и контрол на усиличта М=5,18. В по-малка степен, но също значима,
тази група респонденти са склонни да търсят помощ, когато преподавателя е в затруднение
(използват метакогнитивни стратегии) M=4,95, и самостоятелното регулиране на тяхното
обучение е в същата стойност M=4,94. Управлението на времето и избора на подходяща
среда за учене е M=4,86); като умеят да се учат заедно с връстниците си M=4,66.
Стратегиите, използвани от по-малко студенти е критичното мислене M=4,54 и използване
на версии на стратегии М=3,94.
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Отношението между мотивацията и използване на стратегии, представяме в табл.3.
Някои резултати от изчислените корелации между скалите на двете секции на MSLQ,
наричаме различни модели или видове съществуваща връзка между мотивацията и
познанието сред учащите.

Стратегии
на учене

Табл.3. Корелация между показателите от двете секции на MSLQ
по коефициента на Пиърсън.
1. ИВС

2. СР

3. ОС

4. КМ

5. МкС

6. УВ
ИОС

Мотивация
1.ВМЦ
.15*
.52**
.28**
.59**
.54**
.28**
2.ОЦ
.34**
-.05
-.09
-.01
-.06
-.01
3.СДО
.33**
.43**
.29**
.47**
.45**
.30**
4.КВУ
.12
.12
.12
.20**
.19**
.07
5.СЕфУИ
.14*
.41**
.23**
.40**
.40**
.23**
6.ТБ
.39**
-.04
.04
.04
.02
.04
Бележка 1: ** значими корелации на ниво 0,01; * значими корелации ниво 0,05

7. РУ

8. УВр

9. ТП

.33**
.04
.35**
.13
.35**
-.09

.17*
.02
.31**
-.07
.17*
.15*

.24**
-.08
.31**
-.02
.20**
.11
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9. ТП
6. УВ ИОС
3. ОС

8. УВр
5. МкС
2. СР

Фиг.1. Корелационни коефициенти

7. РУ
4. КМ
1. ИВС

0,11
0,15

-0,09

-0,04

0,04
0,02
0,04
0,04
0,39

6.ТБ
0,2
0,17

0,35

0,23

0,4
0,4

0,23

0,41

0,14

5.СЕфУИ
-0,02
-0,07
0,07

0,13

0,12
0,12
0,12

4.КВУ

0,19
0,2

0,31
0,31
0,35
0,3
0,29
0,33

3.СДО

0,45
0,47
0,43

-0,08
-0,01
-0,06
-0,01
-0,09
-0,05

0,02
0,04

0,34

2.ОЦ
0,17

0,24
0,33
0,28
0,28

1.ВМЦ

0,15
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0,54
0,59
0,52

От показаните резултати изглежда,
че положителната оценка на изпълнените
задачи от учащите е свързано с по-честа
употреба стратегии. Вярата в ефективност
или чувството на конкуренция, също
изглежда да е свързано с по-голямо
използване на стратегии. Контрола на
вярата
в
обучение
не
показва
корелационна връзка с използването на
критично мислене и метакогнитивни
стратегии. Опострдствените цели, или
външната ориентация са свързани, до
известна степен, с използването на
стратегии. Тази мотивационна ориентация
почти няма никаква връзка с останалата
част на вариантите съответстващи на
използването на стратегии, тъй като нито
една от стойностите е по-голяма 0.10.
Нивото на тревожност и безпокойство има
също някаква връзка с използването на
версии стратегии и корелира отрицателно
с използването на стратегии за развитие,
които са точно тези, позволзвани при
дълбоко
обработване
на
учебния
материал.
С цел оценяване на отношенията
между мотивационните процеси и
използването на стратегии за учене,
считаме, че следва също така да се
определят различни индивидуални модели
на мотивация и познание сред учащите
или, казано по друг начин, различни
видове на връзка между мотивация и
познание.
За
тази
цел,
те
са
дихотомизирани променливи, оцен-ка на
причините и оценка на използването на
стратегии
(качест-вен
анализ,
без
количествен) на базата на стойността на
медианата от нормалното разпределение.
По този начин, по отношение на
променливата, свързана с мотива-цията на
учащия, получените резултати по-малки
или равни на медианата (5,04) се счита за
ниски в аспект оценка на време, докато
индивиди, чиито резултати надхвърлят
стойността на медианата се счита за
високо ниво на мотивация.
Променливата по отношение на
използването на версии стратегии за
учене, резултатите разположени по-ниско
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или на равно със средната стойност (4,89) ги определяме от ниско ниво, докато теми чиито
резултати надвишават тази стойност, представят високото ниво от стратегиите. Така
използването на познавателни стратегии, метакогнитивни и управление на ресурсите е от 45
учащи – 37,5%. Въпреки това, се появява група от студенти с по-ниски резултати.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените резултати, дават отговори на два въпроса породени от самото начало
на изследването: първо определят характеристиките на мотивационния и когнитивния
профил оценени от студентската група, докато вторият е свързан с взаимоотношенията
между мотивационното и когнитивно йерархическото пространство домейна.
В отговор на третия въпрос, който се отнася до сравнението на получените резултати с
тези, на авторите по-горе, може да твърдим за съществуването на асоциирана зависимост
между мотивацията и използването на стратегия за учене и преподаване.
Потвърждаваме вярванията, че положителната мотивация, като високо ниво на
вътрешна ориентация, е оценка на задачата за самостоятелна ефикасност и е свързана с поголяма познавателна ангажираност и саморегулиране на учащите. Въпреки получените
резултати, може да се предположи съществуване на различни стратегически модели и връзка
между мотивацията и познанието. Това означава, че високата мотивация предупреждава поголяма склонност за работа по допълващи теми с по-голяма познавателна ангажираност.
Трябва да отбележим, че не винаги това положение се случва, защото съществува
разграничаване между алтернативните начини на работа.
Друг важен момент е анализът на последиците, които може да има върху учащия
процеса на учене и мотивационния профил, който е създаден у него. Констатиращите
резултати, представени в обработката на данните по този въпрос, се установява, че
студентите показват мотивационен профил относително положителен, което може да
осигури определени ползи за обучението им. Първо, студентите в начален етап от
обучението си показват вътрешна мотивационна ориентация, а не външна. По-вероятно е да
изберат и извършат дейности, които да генерират, а тези дейности предразполагат
студентите да се включат в преследването на богат и преработен материал, както и в
използването на стратегии за ефективно учене. Второ, видяхме, че студентите се целят към
по-високите оценки при решаването на поставените им задачи. Такава ситуация може да
бъде положителна за степента, че оценката на предложените дейности е важна и полезна, тъй
като е свързана често с по-голяма положителна ангажираност (Mc Robbie и Tobin, 1997) [6].
Трето, студентите, които са отговорили на въпросника докладват относително ниво на
високи вярвания в техния контрол на обучение и следователно ще се опитат още по-добре да
се представят академично. Четвърто, анкетираните докладват също за значително ниво към
самостоятелна ефикасност. Това показва че се чувстват способни и компетентни да решават
проблемни ситуации, което ще доведе, вероятно до по-голяма ангажираност към задачите
поставяни в процеса на учене. Пето, група от студенти, които са отговорили на въпросника
съобщават за средна степен на тревожност. Ситуацията би била положителна, тъй като
анксиогенните процеси и загрижеността за изпълнение на поставените дейност са
прекомерно високи, но това все пак, може да доведе до момент на влошаване на
работоспособността им.
Проследен е също профилът на студентите по отношение на използването на
стратегии на учене. Те трябва да се изградят в процеса на обучение в унирситета или колежа.
Първо, група студенти са склонни да използват организационни стратегии, а използването на
стратегии за развитие се случва много по-малко. Такава ситуация може да се разглежда като
положителна, защото организационните стратегии позволяват дълбока обработка и
проучване на материала, докато стратегиите за развитие водят до резултати по-скоро с
повърхностна обработка Pintrich, P. и Garcia, T. (1993). [8]. Второ, учащите съобщават за
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значителни нива регулаторни усилия, т.е. те са в състояние да се задържат в изпълнение на,
които са с повишена трудност и да имат интерес, показващи основни ангажименти за
обучение. Трето, студентите се опитват до известна степен, да са загрижени за управлението
на своето време и да изпълняват задълженията си в подходяща обкръжаваща среда и
обстановка. С това се стараят да облагодетелстват процеса на изграждане на знания.
Четвърто, учащите докладват саморегулиране на собственото си учене. Това може да се
счита за положително, ако съществува метакогнитивно саморегулиране и ползите са основно
в резултат от планиране, контрол и регулиране на дейностите на обучение. Пето, студентите
показват средно ниво на желание за сътрудничество в ученето с връстниците си. Те желаят
по-скоро помож от преподавателя, когато са в затруднение в обучението. Следователно,
необходимо е да се насърчава повече предразположението към съвместна работа. Диалогът
между студентите подпомага те да си изяснят изучавания материал и постигнат визуална
представа за явления и действия. Шесто, студенти-респонденти изразяват средни нива на
употреба на критично мислене, т.е. не прекалено загрижени те развиват собствената си идеи
за това, което учат или използват знанията си, за да направят критични оценки, вземане на
решения и т.н. Това е важен въпрос и отговорност на образованието в университета, а
именно, да се предприемат стъпки за насърчаване на критичното мислене на студентите.
Можем да твърдим, че висшите нива на вътрешна мотивация и използване
познавателени, метакогнитивни елементи и управление на ресурсите, ще се отрази
благоприятно върху процесите на обучението на студентите. От друга страна, знаем, че и
мотивацията е факт за използване на стратегии, но не само на това разчитат единствено
учащите, т.е. няма да има поле за действие, ако преподавателите биха могли да се възползват
от високите нива на мотивация.
Мотивацията на студенти и ролята на преподавателя Astudillo M. и Pelizza, L. (1999)
[2] показват, че признаването на мотивационни фактори свързани с обучение и тяхното
въздействие върху качеството на академичните постижения, е важен аспект, който показва,
идеи и поведение противоречиви на университетското образование. От една страна,
преподавателите признават факта, че студентите не се интересуват или не са мотивирани да
изпълняват определени учебни дейности, коетро оказва негативно въздействие върху
постигането на образователни цели. Нещо повече, същите преподаватели твърдят, че
студентите трябва да посещават специалност по избор. Те са избрали сами кариерното си
развитие, обичат бъдещата си професия, следователно, ще трябва да бъдат мотивирани за
учене. Тези два постулата, съчетават невежеството на това, което променливите влияят на
мотивационните елементи за учене и може да повлияе силно върху факта, че
преподавателите не работят по аспектите на мотивация и не вземат в предвид влиянието на
построечния процес на знанието.
Според проучванията на Buron (1996) [3], за метапознанието може да се отбележи, че
не малко студенти достигат курсовете за напреднали да се учат да изпълняват основни
дейности в дадена професия. Дори и в университетите откриваме студенти, които показват
затруднение в разберето на непознати до момента текстове и описанея на устройства.
Педагогическа подкрепа е от жизнено важно значение за генериране на подобни знания,
защото предполага, че тези умения не могат да се развият спонтанно Velez, G. (1999) [9].
Следва да се отбележи необходимостта да се научи използването на стратегии за учене,
защото макар и студентите да успеят да научат даденото, то факта на владеене на различни
стратегии може да създаде високо качество на живот. В тази връзка, Buron (1996) [3] твърди,
че трябва да има „поврат в обучението”, защото обучението не се състои само от научно
дисциплинно съдържание, а и в преподаване на учащите да разработват ефективни стратегии
за учене.
Би следвало да се разбере, че в педагогическата професия не се работи за перфектно
обучение или да очакваме преподавателите да бъдат перфектни. В същност, педагога трябва
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да работи в посока на по-доброто преподаване, като се има предвид мотивацията и
мисленето на учащите. Това са внимателно обмислени и предоставени практически умения и
опит, съчетани със значителни постижения в емоционално, професионално и когнитивно
развитие. Това е основния ангажимент към преподаването... качеството... критичното
мислене... и накратко, това е качеството на образованието.
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РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ ПРИ ДЕЦА
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
ОТ БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ ПРОИЗХОД
гл.ас., д-р Надя Христова Колчева, Нов български университет
Диана Тошева Куршумова
PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTION IN BULGARIAN
AND ROMA PRESCHOOL CHILDREN
Nadia Hristova Koltcheva, Senior Assisstant, New Bulgarian University
Diana Tosheva Kurshumova
Резюме
Настоящият доклад е посветен на изследване на родителското приемане-отхвърляне при деца в
предучилищна възраст. Изследвани са деца от български и ромски произход и се прави сравнение между
резултатите за двете групи. Методът, който се използва е Въпросник за родителско приемане-отхвърляне
за деца в предучилищна възраст (ECPARQ), версия за майката и бащата. Автори на инструмента са
R.Rohner и A.Giotsa (2004). Въпросникът е нов за България. Предназначен е за изследване на деца във
възрастовия диапазон от 4 до 7 годишна възраст. Адаптиран за български условия от Н.Колчева. В
изследването участват 70 изследвани лица – 37 деца от ромски произход и 33 български деца на възраст
3, 4 и 5 години. Ромските деца са от Здравно-образователни социални центрове за алтернативна грижа в
гр.София и гр. Кюстендил , а българските от детски градини в гр. София. Според Теорията за
междуличностно приемане-отхвърляне (R.Rohner)не би трябвало да има разлика по отношение на
субективното възприятие на приемане и отхвърляне от страна на децата, независимо от културата,
етноса, социалната среда. Резултатите от статистическата обработка на данните, обаче, показват, че има
значими различия по отношение на децата от български и ромски произход. Като цяло децата от
български произход се възприемат като по-приемани от своите родители, в сравнение с децата от ромски
произход, които пък се възприемат като по-отхвърлени.
Abstract
The present study is an investigation of Parental Acceptance-Rejection among preschool children. The results of
bothgroups Bulgarian and Roma children who participate in the research are compared. The method used in the
study is the Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (ECPARQ), mother and father
version. Authors of ECPARQ are R.Rohner and A. Giotsa (2004). The instrument is new for Bulgaria. It is
designed for assessing children aged between 4-7 years. The instrument is adapted for Bulgaria from
N.Kolcheva. The whole number of participants in the study is 70 – 37 Roma children and 33 Bulgarian children,
of 3,4, and 5 yearsof age. The Roma children are randomly selected from Healthy-educational social centers,
based in Sofia and Kustendil and the Bulgarian children are selected from several kindergartens in Sofia.
According to Interpersonal Acceptance-Rejection theory (R.Rohner) there should not be a significant difference
in children’s subjective perceptions of the degree of acceptance and rejection they receive at the hands of their
mothers and fathers nevertheless their culture, ethnicity, social environment. However the results from the
statistical analysis indicate that there are significant differences between the perceptions of Roma and Bulgarian
children. Generally the Bulgarian children feel more accepted rather than Roma children.

Съществуват множество изследвания за влиянието на родителите, тяхното отношение
и начини на обгрижване върху развитието на децата.В днешния глобален свят, в който
хората сменят лесно и бързо мястото си на живот и среда и попадат в съвсем различна
култура, е значим проблем как различията в етноса влияят върху начините, по които
родителите се отнасят със своите деца. Актуална и значима тематика в България е
интегрирането на ромски семейства и техните деца в българското общество. Нараства
важността на проблема запредоставяне на равен старт за деца от ромски произход при
влизането им в обучителната система на България.
В настоящото изследване се прави сравнение между качеството на родителското
отношение (приемане-отхвърляне) при деца с различен етнос в България – български и
ромски. Теоретичната постановка на изследването се опира наТеорията за междуличностно
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приемане-отхвърляне 1създадена от д-р Роналд Рохнер(Ronald Rohner).След провеждане на
множество изследвания с деца и възрастни от различни етнически групи в различни страни в
света, изкристализира идеята, че нуждата на децата да бъдат обичани и приемани от своите
родители или друга значима фигура, която полага грижа за тях, е универсална, вероятно
биологически обоснована основна човешка потребност (Rohner, 2012). Изследвания
доказват, че децата навсякъде по света имат нужда да бъдат приети от своите родители или
значимите хора, които се грижат за тях (Baumrind, 1971; Maccoby, 1980, цит. по G.KuterovacJagodić,& G.Keresteš, 1996; Rohner et al., 2002).
Теорията за междуличностното приемане и отхвърляне работи с дименсията топлина. Тя
е континуума от приемане до отхвърляне и се отнася до това какво е качеството на
емоционалната връзка, която е детето има със своите родители. Единият край на този континуум
се отнася до топлина, привързаност, грижа, комфорт, подкрепа, въвлеченост в детският свят и
любов, които децата могат да получат от своите родители или полагащите грижи, когато те са
приемащи. В другият край на този континуум са разположени всички характеристики на
родителско отхвърляне – пълна липса или значително отдръпване на топли, приемащи и
подкрепящи чувства, те са заменени с набор от физически или психологически нараняващи,
оскърбяващи поведения и емоции, които се манифестират вербално или физически.
Kagan твърди, че голяма част от родителското приемане–отхвърляне е
символично(Kagan, 1974, 1978, цит. по Rohner, 2012). За да вникнем в родителското отхвърляне
в контекста на етнически изследвания е необходимо да разберем символичните и културнобазирани интерпретации на хората за родителско приемане, любов и топлина. Начинът, по който
родителите по света от различните култури изразяват своето приемане (топлина, обич, грижа,
загриженост) или отхвърляне (студенина, липса на привързаност, враждебност, агресия,
незаинтересованост, неглижиране) варира много в различните култури и често пъти има
специфични културални значения (Rohner, 1994, цит. по Rohner, 2012). Независимо от начинът
на изразяване, едно е ясно, децата усещат отношението, което обгрижващият проявява към него.
Родителската любов създава в детето усещане за сигурност и доверие, това дава възможност на
детето да изследва света. Според Ериксън базисното доверие се извлича от ранните
преживявания и зависи от майката, нейната грижа, отзивчивост към потребностите на детето и
чувствителна към неговия вътрешен свят (Ериксън, 1996, цит. по Стаматов).
Взаимоотношенията родител-дете са биологично или културно обусловени. Те са предиктор за
способността на детето да създава трайни социални връзки и контакти. Всеки човек има нуждата
да принадлежи и да се свързва – това е фундаментална човешка мотивираща сила (Baumeister,
Leary, 1995).Установено е, че негативния ефект от родителско негативно, отхвърлящо поведение
има дългосрочни последици за децата (Rohner, 2012).
Интегрирането на деца и възрастни в различна културна среда е дълъг и
продължителен процес. Изследвания (Baptiste, 1993; Buki, Ma, Strom, & Strom, 2003; Costigan
& Dokis, 2006; Hwang, 2006; Rudy & Grusec, 2006; Wu & Chao, 2005, цит. по
C.Yoo,&L.D.Miller,2011) установяват, че децата много по-лесно се адаптират и свикват с
новата култура, докато техните родители дори и в нова култура имат склонност да се
придържат към поведенческите навици на тяхната родна култура. Чрез въвличане на
младежи, които са емигранти в крос-културни изследвания и обучения може да се намали
тяхното чувство на объркване в живота им между две различни култури, да се подобри
адаптацията им към водещата култура и да се намалят вероятни негативни симптоми на
напрежение, депресия, гняв и ниска самооценка. Така младите хора могат да се чувстват
1

Теория за междуличностно приемане-отхвърляне(Interpersonal Acceptance Rejection Theory - IPARTh) позната
като теория за родителско приемане-отхвърляне(Parental Acceptance-Rejection Theory - PARTh). След
множество емпирични изследвания, потвърждаващи значимостта на отношенията на приемане-отхвърляне, не
само за отношенията на родители-деца, но и за отношенията между хората като цяло, довежда до промяна на
наименованието на теорията през 2014 г.
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повече приети и да имат групи на принадлежност, а не да се чувстват отхвърлени и
отчуждени (Whiston and Quimby, цит. по C.Yoo, L.Miller, 2011).Изследване на Cynthia Yoo и
Lynn Miller (C.Yoo, L.Miller, 2011) с192 китайски-канадски юноши показва влиянието на
родителското приемане-отхвърляне върху адаптираемостта на децата в по-късна възраст и
как приемането и отхвърлянето влияе върху тяхното развитие и поведение. Когато китайски
семейства емигрират в Южна Америка техните семейни ценности и вярвания срещат друг
контекст в новата култура.
В рамките на IPARTh са създадени множество методи за изследване на дименсията
топлина. През 2012г. Артемис Гиотца 2 създава, на базата на базовият въпросник за
родителско приемане-отхвърляне на Р.Рохнер, въпросник за родителско приеманеотхвърляне за деца в предучилищна възраст (Early Childhood Parental Acceptance Rejection
Questionnaire - ECPARQ).
ЦЕЛ
В настоящето изследване целта е да се направи сравнение между родителско
приемане-отхвърляне при деца в предучилищна възраст от български и ромски произход.
ХИПОТЕЗИ
Очакваме, че няма да се наблюдават разлики във възприемането на родителското
приемане-отхвърляне при деца, отгледани в различна култура и социална среда – деца от
български и ромски произход.
МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Инструментът, който се използва за провеждане на изследването е Въпросник за
родителско приемане-отхвърляне за деца в предучилищна възраст (ECPARQ). Има версия за
майката и бащата, като въпросите са идентични и за двата варианта. Въпросникът съдържа
24 айтема, които изследват четири аспекта на родителско приемане-отхвърляне:
• Топлина/Oбич
• Враждебност/Aгресия
• Безразличие/ Пренебрежение
• Неидентифицирано отхвърляне
Децата отговарят на въпросите по 4 - степенна ликертова скала.
ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ
НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ Н.КОЛЧЕВА
Твърденията от въпросника се четат на децата. А.Гиотцадобавя към инструкциите за
администриране карти, поради малката възраст на децата, за които е предназначен
инструментът. Тези карти имат от едната страна думи ДА/НЕ и символи от другата страна.
Целта е процесът на изследване да се превърне в игра и да могат по-лесно да се ориентират в
четиристепенната скала за отговор. (Rohner, Giotsa, 2012).В оригиналния вариант на
процедурата използвана от А.Гиотца, обаче липсват карти за отговори на по-прецизните
разграниченияв скалата. За тази цел в българската версия на инструментът е направена
модификация на процедурата по администриране. Съставен е нов набор от карти.
Първоначално картите са червени за „Вярно“ и сини за „Не вярно“. Децата чуват твърдение
за техните родители и определят дали твърдението е „Вярно“ или „Невярно“ чрез тези две
карти. Когато отговорят те трябва да определят честота, с която се случва дадено твърдение
като избират между карта с цял кръг и полукръг в същия цвят и се пита малко или много се
случва даденото твърдения. Тази процедура се основава на понятието за количество. Имаше,
2

Artemis Giotsa - преподавател в университетът на Йоанина, Гърция
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обаче съмнения за избора на карти на базата на цвета. След консултации с автора на
въпросника картите бяха променени. Идеята се запази, но картите вече бяха черно-бели. В
новите карти има кръг за „Вярно“ и задраскан кръг за „Невярно“. След като децата определят
дали е вярно или не твърдението избират от друга двойка карти, на които има пълен кръг за
„Почти винаги“ и полукръг за „Понякога” и съответно за „Почти никога” и „Рядко”.
В настоящото изследване са направени нови промени при администриране на
въпросника. Децата отговаряха без да използват картите, а само с назоваване на твърденията.
При пилотно провеждане на изследването с група деца от ромски произход децата трудно
разбираха използването на картите. Твърденията се прочитаха, а децата след като отговореха
дали твърдението е вярно или не, се питаха за количество – Колко - повече или по-малко се
случва.
ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването на деца от ромски и български произход се проведе в общо пет детски
градини в гр. София и гр. Кюстендил.Две от детските градини са специализирани за деца от
ромски произход - Здравно-образователен социален център за алтернативна грижа гр.Софияи
Здравно-образователен социален център за алтернативна грижа в гр. Кюстендил. Третата
детска градина, от която бяха включени деца от ромски произход е 187 ЦДГ „Божур“.
Детските градини, от които участваха деца от български произход са 37ОДЗ „Вълшебство“,
187 ЦДГ „Божур“ и 112 Специализирана детска градина в Бояна.Директорите на детските
градини дадоха съгласие за провеждане на изследването.Участват само деца, чиито родители
са подписали информирано съгласие. Всяко дете е изследвано индивидуално, в отделна стая
без присъствието на външни хора. Въпросите от Въпросника за родителско приемане–
отхвърляне се четяха на детето. Продължителността на всяка сесия беше между 25-30
минути за деца от ромски произход и 15-20 минути за деца от български произход. Ако
детето е изморено преди края на въпросника, му се даваше кратка почивка, през която може
да порисува или да разкаже нещо, каквото желае. Често децата разказват какво рисуват или
история от любимите си занимания.
Инструкция за провеждане:
„Сега ще играем една игра. Аз ще ти казвам едни твърдения, описващи начинът по
който майките/бащите понякога се отнасят с децата си. Ти ще ми казваш дали това е вярно
или невярно. Ако е вярно ще си поговорим колко това е вярно повече или по-малко. Ако не е
вярно ще си поговорим колко това е невярно повече или по-малко.“Понякога по време на
провеждането детето може да има нужда да се изправи, да даде пример или да разкаже
история. Изслушваме го. Изчакваме да свърши. След това казваме: „Нека сега да продължим.
Трябва да сме сигурни, че детето знае думите от твърденията и ги разбира. В противен
случай, питаме детето: „Искаш ли да ти го кажа с други думи?“ и обясняваме твърдението.
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
Общият брой изследвани лица е 71 деца,като разпределението по етнос е съответно 37
деца от тях са от ромски произход, 33децаса от български произход и едно дете е от арабски
произход. Детските градини, в които са изследвани деца от ромски произход са Здравнообразователен социален център за алтернативна грижа гр.София, Здравно-образователен
социален център за алтернативна грижа в гр. Кюстендил и 187 ЦДГ „Божур“. Детските
градини, от които участват деца от български произход са 37ОДЗ „Вълшебство“, 187 ЦДГ
„Божур“, 112 Специализирана детска градина Бояна.
Възрастовият диапазон на изследваните деца е между 3, 4 и 5 годишна възраст.2 деца
са на възраст 3 години, 54 деца са на възраст 4 години, 5 деца са на възраст 4,5години, 10
деца са на възраст 5 години. Броят на момичета и момчета е 35 момчета и 36 момичета.
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ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА
Изследваните лица са от четири детски градини в гр. София и една детска градина в
гр. Кюстендил.Разпределението по пол момичета и момчета е почти равен - 49,3% (35
момчета) и 50,7 % (36 момичета).
Разпределението на децата по възраст и етнос са представени на графика1 и графика 2.
2,8% (2 деца) са на 3 години, 76,1% (54 деца) са на възраст 4 години, 7% (5 деца) са на
4,5 години и 14.1% (10 деца) са на 5 години. Средната възраст на децата е 4,15 (SD=0,40).

Възраст
3 год. - 2.8% (2 деца)
4 год. - 76.1% (54
деца)
4.5 год. - 7% (5 деца)

Графика 1. Разпределение на децата по възраст

52,1 % (37 деца) са от ромски произход, 46,5 % (33 деца) са от български произход и
1,4% (1 дете) е от арабски произход.

Етнос
български (46.5%) 33 деца
ромски (52.1%) - 37
деца

Графика 2. Разпределение на децата по етнос

АЙТЕМ АНАЛИЗ
Алфа на Кронбах за целия въпросник за версията за майката е 0.59, а аз баща е
0,44(Таблица 1.). Данните са доста по-ниски от резултатите, получени при адаптацията на
инструмента за български условия – съответно 0,77 за версията за майка и 0,89 за версията за
баща. Коефициентите на надеждност на двете версии по скали показват сходни тенденции.
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Най-проблемни при българските извадки са скалитеБезразличие/Пренебрежение и
Неидентифицирано отхвърляне. При първата стойностите са по-ниски при настоящата
извадка, а при втората – при адаптацията на инструмента. Скалата Враждебност/Агресия има
по-добри стойности за надеждност и от тези на оригинала. Разминаванията в коефициентите
на надеждност за българските извадки може да се дължат на различията в извадките, но и на
промените в процедурата на провеждане. При ползване на модифицираната процедура на
провеждане с карти, отколкото само със словесни инструкции, като цяло резултатите са подобри. Най-проблемна е скалата Неидентифицирано отхвърляне.

Данни от
Данни за
Данни от
адаптацията
настоящото
американска
на
изследване
та версия
въпросника 3

Таблица 1. Коефициенти на надеждност на въпросникът, версия за майка и за баща
Версия

Обща

Топлина/
Обич

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

майка

0.59

0.70

0.64

0.42

0.52

баща

0.44

0.73

0.64

0.33

0.39

майка

0.77

0.68

0.73

0.51

0.44

баща

0.89

0.76

0.88

0.68

0.26

майка

0.84

0.84

0.62

0.68

0.64

баща

0.84

0.74

0.62

0.68

0.64

КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ
В таблица 2и таблица 3 са представени данните за коефициентите на корелация между
отделните скали съответно на версията за майка и версията за баща. Като цяло се очакват
обратни взаимовръзки между скалата за приемане Топлина/Обич и скалите за отхвърляне
Враждебност/Агресия,Безразличие/Пренебрежение и Неидентифицирано отхвърляне. Във
версията за майка скалата Топлина/Обич има само една значима корелация, тази със скалата
Безразличие/Пренебрежение r=-0.400 (p<0.001).Скалите за отхвърляне корелират значимо
помежду си.
Таблица 2.Корелации между отделните скали на версията за майка
Топлина/
Обич
Топлина/Обич

r
p

1

Враждебност/
Агресия

r
p

-0.158
0.188

Безразличие/
Пренебрежение

r
p

Неидентифицирано
отхвърляне

r
p

- 0.400**
0.001
-0.168
0.162

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

1
0.001

0.387**
0.587**
0.001

1

0.006

** Ниво на значимост 0.01

3

Неидентифицирано
отхвърляне

Бакалавърска теза на Ж.Савова, 2014, научен ръководител Н.Колчева

0.324**

1
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При версията за бащата скалата Топлина/Обич корелира значимо с две скали Враждебност/Агресия r= -0.332 (p<0.006) и Безразличие/Пренебрежение r= -0.566 (p<0.001)
(Таблица 3.).Скалите за отхвърляне отново корелират значимо помежду си.
Таблица 3.Корелации между отделните скали на версията за баща

Топлина/Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение
Неидентифицирано
отхвърляне

r
p
r
p
r
p
r
p

Топлина/
Обич

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

1

** Ниво на значимост 0.01

- 0.332**
0.006
- 0.566**
0.001
- 0.112
0.365

1
0.367**
0.001
0.435**
0.001

1
0 .004

0.343**

1

КОРЕЛАЦИИ НА СКАЛИТЕ ПО ЕТНОС
Интересно е да се проследи дали това взаимотношение между скалите ще се запази и
при разделяне на извадката по етнос – българчета и ромчета.
В таблица 4. са представени данните за версията за майка, като са разделени по
етнос.Оказва се, че при разделяне по пол скалата при българчетата Топлина/Обичне корелира с
нито една от скалите за отхвърляне (r = 0.157, p = 0.384;r = -0.329, p = 0.062;-r = 0.123, p = 0.495).
При извадката от ромчета наблюдаваме значима корелация при скалата Топлина/Обичсъс
скалата Безразличие/Пренебрежение - r = -0.349, p = 0.034. В тази извадка скалата Топлина/Обич
корелира обратно със скалите за отхвърляне, дори и не всички резултати да са значими. При
разделяне на извадките по етнос се губи и значимата взаимовръзка между скалите за отхвърляне
– Неидентифицирано отхвърляне и Безразличие/Пренебрежение при българчета и
Враждебност/Агресия и Безразличие/Пренебрежение и Неидентифицирано отхвърляне и Безразличие/Пренебрежение при ромчета. Това може да се дължи и на малкия брой изследвани лица.
Таблица 4.Корелацията между отделните скали на версията за майкапо етнос
българчета
Топлина/Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение
Неидентифицирано
отхвърляне
ромчета
Топлина/Обич
Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение
Неидентифицирано
отхвърляне

Топлина/
Обич
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

1
.157
.384
-.329
.062
-.123
.495

1

.008

.371*
.034
.452**

1
.224
.210

1

1
-.201
.234
-.349*
.034
-.121
.475

1
.276
.099
.598**
.000

** Ниво на значимост 0.01; * Ниво на значимост 0.05

1
.303
.069

1
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Корелациите между отделните скали на версията за баща по етнос – българи и роми са
представени в Таблици 5. По отношение на скалата Топлина/Обич се наблюдава права
корелация и при българчетата и при ромчетата – скалата корелира значимо със скалата
Безразличие/Пренебрежение – съответно r = -0.429, p = 0.014 и r = -0.546, p = 0.001. Не се
наблюдават значими взаимовръзки между скалите за отхвърляне при извадката от
българчета. Има тенденция за такова отношение между скалите Безразличие/ Пренебрежение
и Враждебност/Агресия (r = 0.319, p = 0.075), което може и да се прояви при по-голяма
извадка. При ромската извадка само между скалите Неидентифицираноотхвърляне и
Безразличие/Пренебрежение взаимоотношението не е значимо (r = 0.238, p = 0.168).
Коефициентите
на
корелация
между
скалите
Безразличие/Пренебрежениеи
Враждебност/Агресия и Неидентифицираноотхвърляне и Враждебност/Агресия са значими (r
= 0.357,p = 0.036 и r = 0.551,p = 0.001).
Таблица 5.Корелацията между отделните скали на версията за баща по етнос
Топлина/
Обич

българчета

Враждебност/
Агресия

Топлина/Обич

r
p

1

Враждебност/
Агресия

r
p

-.318
.076

1

Безразличие/
Пренебрежение
Неидентифицирано
отхвърляне
ромчета

r
p
r
p

-.429*
.014
-.043
.815

.319
.075
.222
.222

Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p
r
p

Неидентифицирано
отхвърляне

r
p

Топлина/Обич

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

1
.297
.099

1

1
-.295
.085
-.546**
.001
-.027
.879

1
.357*
.036
.551**
.001

1
.238
.168

1

** Ниво на значимост 0.01; * Ниво на значимост 0.05

Сравнението между корелационните зависимости междуотделните скали на
въпросника и версиите му за майка и бащапо етнос (българи и роми) има своите основания и
са ценни и от психометрична гледна точка. В рамките на това изследване се проявяват
интересни различия, но поради малкият обем на извадките не може да се направят покардинални заключения.
СРАВНЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ–ОТХВЪРЛЯНЕ ПО ЕТНОС
ПРИ ДЕЦА ОТ БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ ПРОИЗХОД
Основната цел на настоящото изследване е сравнението между родителско приеманеотхвърляне при деца от различен етнически произход – български и ромски. Анализът
отново е направен по отделно за двете версии на въпросника – майка и баща.На таблица 6. са
представени данните от Т-тест анализ на въпросника на версията за майка. По скалата
Топлина/Обич данните показват, че българчетата се възприемат по-приемани от своите
майки, отколкото ромчетата (Х=30.758за българчета и Х=28.487,p=0,031). По отношение на
скалите за отхвърляне тенденцията е обратната – ромчетата се възприемат по-отхвърляни от
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своите майки и по трите скали за отхвърляне – Враждебност/Агресия,
Безразличие/Пренебрежение и Неидентифицирано отхвърлянe. Резултатите са значими. Найголяма е разликата по скала Враждебност/Агресия(X=11.333 за българи и X =14.838 за роми,
p=0.000).
Таблица 6. T-тест анализ на въпросника версия за майката по етнос
Майка
Топлина/ Обич
Враждебност/ Агресия
Безразличие/Пренебрежение
Неидентифицирано отхвърлянe

етнос

X

SD

българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми

30.758
28.487
11.333
14.838
9.030
10.865
6.303
7.622

3.717
4.788
3.256
3.819
2.243
3.119
2.158
2.975

t

p

2.197

0.031

-4.105

0.000

-2.794

0.007

-2.100

0.039

Данните за бащата следват същият патерн като тези за майката – българчетата отново
се възприемат като по-приемани от бащите си и по-малко отхвърляни в сравнение с
ромските деца. При версията за бащите, обаче резултатът по една от скалите за отхвърляне
не е значим. Това е скала Враждебност/ Агресия (р = 0.219). По отношение на приемането
резултатите са Х = 30.781 за българчетата и Х = 27.800 за ромчетата (Таблица 7). Най-голяма
е разликата между децата от двата етноса по скалата Безразличие/Пренебрежение –
съответно Х = 8.438 за българчетата и Х = 10.829 за ромчетата.
Таблица 7. T-тест анализ на въпросника версия за бащата по етнос
Баща
Топлина/Обич
Враждебност/Агресия
Безразличие/Пренебрежение
Неидентифицирано отхвърлянe

етнос
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми

x
30.781
27.800
12.031
13.257
8.438
10.829
6.000
7.314

SD
4.195
5.144
4.060
4.010
1.933
2.706
1.967
2.731

t

p

2.585

0.012

-1.243

0.219

-4.126

0.000

-2.242

0.028

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от т-тест анализа показват, че като цяло децата от ромски произход се
чувстват по-малко приемани от своите майка и баща в сравнение с българските деца и
повече отхвърляни. Възможна причина за това е различната културна и социална среда, в
която живеят и се развиват децата. Възможно е децата да чувстват приемане и отхвърляне
по различен начин. Това е и културно обусловено. По-скоро изненадващ е резултатът, че
при почти всички сравнения (с изключение на скала Враждебност/Агресия във версията за
баща) има значими различия. Този резултат е неочакван и не е в унисон с множеството
изследвания, проведени от Р.Рохнер (R.Rohner, 2012), който постулира именно това – липса
на различия по отношение на приемане и отхвърляне от родителите и/илизначимите
фигури, независимо от етнос, културен, социален контекст, пол и др.под. Има редица
специфики в ромската култура, ежедневие и бит, начинът на отношение към и отглеждане
на децата. Възможно е тези различия да допринасят за полученият в настоящето изследване
резултат. Друга възможна причина е в променената процедурата при провеждане на
тестирането. Както бе описано по-горе правим опити за оптимизиране на процедурата на
администриране. Възможно е да има неразбиране на всички въпроси от децата, въпреки
обясненията, предоставени от експерта, провел изследването. Възможно е да има и езикови
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затруднения за децата от ромски произход.Не бива да забравяме и малкият обем на
сравняваните извадки. Едно е сигурно, това отваря врати за нови изследователски търсения.
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ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ ПРИ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Диана Тошева Куршумова,
специалност Психология, степен Бакалавър
PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTION IN PARENTS
AND PRESCHOOL CHILDREN
Diana ToshevaKurshumova
Резюме
Целта на настоящия доклад е да се представи пилотно изследване за български условия с въпросника за
родителско приемане-отхвърляне/контрол, версия за родители (PARQ/C, Parent). Въпросникът е част от
набор въпросници, които са разработени в контекста на PARTheory на Ronald Rohner. Освен
въпросникът за родители, в настоящето изследване е използван и въпросникът за родителско приеманеотхвърляне за деца в предучилищна възраст (ECPARQ), адаптиран от Н.Колчева. В изследването
участват 95 изследвани лица, от които 78 родители и 17 деца. Надеждността на въпросника за родителско
приемане-отхвърляне/контрол, версия за родители варира от 0.649 до 0.901 за отделните скали.
Корелационният анализ на въпросника показва очакваните корелационните зависимости между скалите
подобно на оригиналния инструмент. Сравнението между родителското приемане-отхвърляне при деца в
предучилищна възраст и техните родители показва, че всички родители определят поведението си като
топли и откликващи, докато има деца, които се определят субективно и като отхвърлени от своите
майки и бащи.
Abstract
The main purpose of the current study is to introduce a pilot research project with the Parental AcceptanceRejection/Control Questionnaire (PARQ/C), parents’ version for the Bulgarian environment. The questionnaire
(PARQ/C) is part of a number of instruments based on PARTheory of Ronald Rohner. The Early Childhood
Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (ECPARQ) adapted by N.Kolcheva is the second instrument for
evaluation used in the study besides PARQ/C. The number of participants in the study is 78 parents and 17
preschool children. The reliability of PARQ/C, parents’ version, varies from 0.649 to 0.901 for the different
subscales. The Pearson correlation analysis of PARQ/C corresponds as expected to the correlational
dependences in the original version. The comparison between Parental Acceptance-Rejection among parents and
their preschool children reveals that all parents reflect their behavior as accepting and responding to their
children however there are some children who perceive their parents as rejecting them.

В настоящата работа е направено изследване дали някои от родителите се отнасят към
децата си емоционално топло или са отхвърлящи и контролиращи. Все по-значим и
популярен става проблемът за отношението между родители и деца, могат да се открият
много различни методи на възпитание и изследвания за резултатите от стилът на родителите
върху децата. Способността за адаптация в зряла възраст, изграждане на психична
независимост и включване активно в социалната среда варира и корелира с отношението на
родителите към техните деца. Съществуват много обучения, семинари за най-добрите
поведенчески стратегии на родителите, с които да се благоприятства психичното и
емоционално здраве на бъдещият възрастен. Ролята на родител е трудна и не съществува
един най-правилен модел, важно е какви са водещите нагласи и поведение към детето. Прави
се сравнение между субективното усещане на децата и резултатите от самооценката на
родителите за тяхното поведение. Теоретичната постановка на изследването се опира върху
Теорията за междуличностно приемане-отхвърляне 1създадена от д-р Ronald Rohner.
Д-р Ronald Rohner създава Център за изследване на родителско отхвърляне и
приемане през 1977година. По-късно през 2007 година името на Центъра се променя на
Ronald иNancy Rohner Център за изследване на Междуличностното приемане и отхвърляне,
1

Известна като теория за родителското приемане-отхвърляне.
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за да описва по-точно цялата дейност на научните им изследвания. Екипът от изследователи,
с които работи д-р Ronald Rohner се занимават с международни изследвания на отношенията
дете-родител, интимни отношения при възрастни, отношения между сиблинги. В много
части по света се организират изследвания в сферата на физическо наказание, бащина любов,
пораснали деца и взаимоотношенията им с родителите.
ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО
Съпружеските отношения в семейната двойка имат пряко отражение върху усещането
за благополучие в детето. Ако родителите имат проблеми в личните си, интимни отношения,
това се отразява върху самото дете. Ако майката и бащата вече не се обичат, но се въздържат
от конфликти и явно изразяване на своето напрежение, това е пречка за изразяване на
спонтанност към децата. Така децата няма да знаят какво чувстват и мислят родителите им, в
семейната атмосфера съществува тайнственост и неизвестност. В резултат на това, детето
може да се затвори в себе си, което да продължи в по-късна възраст. Семейната среда е
критично важна за децата.
Изследване проведено от W. Scott, A. De La Hunt (2011) установява връзката между
развитието на детето и участието на бащата в неговото порастване. Бащата повлиява
позитивно върху социално-емоционалното, когнитивно, езиково развитие и двигателно
развитие. Ако бащата е въвлечен в детският живот още преди да се роди, това влияе върху
подобряване на детското развитие. Детето е част от сложна семейна система, която е много
различна при различните семейства и култури (Lamb, 2010, цит по Scott,2011). Бащата може да
участва в порастването и отглеждане на детето по много начини, да играе с него, да му помага
да изучава, да се движи и да разглежда света. Връзката между бащата и детето се измерва с
качеството на бащината въвлеченост, как той откликва на нуждите, въпросите на своето дете, а
не колко време прекарва с него. Влиянието на бащата е много благотворно върху самооценката
на детето, неговата емоционална компетентност, когнитивни способности, вербални умения,
успех в училище. Стилът на игра на майката и бащата е различен. Деца с добра връзка със
своят баща е много по-малко вероятно да се чувстват тъжни или депресирани. Играта с бащите
поощрява моторното развитие, има много движение, понякога се борят, прави децата способни
да познават тялото си, да различават емоциите, които изпитват. Резултати от проучване на
Barnett, Marshall и Pleck(1992), разкриват изумителни резултати, момчета, които са споделили
за положителни, топли отношения със своя баща са били много по-малко податливи на стрес.
Връзката с бащата помага на детето, много по-малко вероятно е то да попадне в антисоциални
или девиантни групи.
Родителската роля за много хора е добре планирана и очаквана, за други изненада.
Човек никога не може да е напълно подготвен за тази роля. Тя се овладява в процеса на
общуване с детето, а друга част чрез наблюдение върху собствените родители. Съществуват
множество митове около родителствуването, Окун и Рапапорт (1980) разглеждат някои от тях :
• Появата на дете ще спаси съпружеските отношение, двойка
• Детето е притежание и продължение на своите родители
• Децата се раждат, за да се чувстват длъжни да се грижат за своите родители, когато
те остареят
• Децата трябва безпрекословно да се подчиняват на родителите си
• Детето трябва винаги да е до теб и да те обича
• Чрез детето родителите изпълняват своите несбъднати мечти и намерения
• Неуспехът на детето е неуспех на родителите
• Майката е по-добрият родител
• Родителствуването е инстинкт и не изисква учене
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Когато родителите разговарят със своите деца, водят диалог с тях, те спомагат детето
да овладее ценности, вярвания, идеали. Децата имат нужда от присъствието на своите
родители, от тяхното внимание, така те интернализират възгледите на родителите си и ги
превръщат в част от своето съзнание и поведение. Оценката на родителите, похвалите,
поощренията, споделената емоция – радост от приятна игра, разходка, забавление остават в
детското съзнание. Една положителна оценка от страна на родителя създава положително
себевъзприемане в детето, неговата самооценка зависи от качеството на родителското
отношение. Безрезервната любов, нежността, целувката създават в детето усещане за
собствената идентичност (Р.Стаматов, 2012). Деца, които са пораснали в хаотична, груба или
неглижираща семейна среда развиват слаби стратегии за регулиране на емоциите си, което
води до техните по-слаби умения за адаптация към живота в по-късна възраст(Repetti, 2002
цит. по Mallers, Charles).
ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ -ОТХВЪРЛЯНЕ/КОНТРОЛ
(PARQ/C) ЗА РОДИТЕЛ, ВЕРСИЯ ЗА МАЙКАТА И БАЩАТА
ПРЕВОД НА ВЪПРОСНИКА
При превода на въпросника за България са били направени 2 независими преводни
версии от английски на български език, които не са имали съществени разлики една от друга.
След създаване на готова версия, тя е прегледана от лингвист с отлично владеене на
английски език. Целта на ревизията от лингвист е била да се прецизира смислово айтемите.
След като лингвистът е дал своите коментари и препоръки е последвала процедура по
обратен превод, направен от психолог с много добро владеене на английски език. Обратният
превод е съгласуван и приет от автора на оригиналната версия. Окончателната версия е
създадена и с нея се провежда настоящото изследване.
ЦЕЛ
30. Да се проведе изследване с въпросника за родители PARQ/C за български условия.
31. Да се направи сравнение между приемане-отхвърляне/контрол при родители и деца в
предучилищна възраст.
ХИПОТЕЗИ
32. Очакваме,
че
надеждността
на
въпросниказа
родителско
приеманеотхвърляне/контрол (PARQ/C) в сравнение с надеждността от оригиналната версия
ще бъде висока.
33. Скалата приемане от въпросника за родителско приемане-отхвърляне/контрол
(PARQ/C) ще корелира отрицателно с останалите четири скали.
34. Родителите ще се отнасят към своите деца топло, ще бъдат приемащи и откликващи.
35. Сравнение между родители и техните деца – очаква се, че при приемащи родители,
децата също ще се възприемат като приемани и обгрижвани, при отхвърлящи
родители, децата ще се чувстват отхвърлени и неглижирани.
МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ/КОНТРОЛ
(PARQ/C) ЗА РОДИТЕЛИ
Инструментът за провеждане на изследването с родители е самооценъчен въпросник
за родителско приемане-отхвърляне/контрол, версия за майката и бащата. Първата версия на
въпросника е създадена през 1971 г. от Rohner и се е наричал въпросник за родителско
приемане-отхвърляне (PARQ). По-късно през 1997 г. е добавена скалата Контрол и така е
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съставен въпросникът за родителско приемане-отхвърляне/контрол - PARQ/C. PARQ/C е
идентичен с PARQ, а единствената разлика е че към него е добавена скала за родителски
контрол.Въпросите са идентични и за двата варианта, версия за майка и баща. Въпросникът
съдържа 73 айтема, които изследват пет аспекта на родителско приемане-отхвърляне/
контрол:
• Топлина/Oбич (Warmth/Affection)
• Враждебност/Aгресия (Hostility/Aggression)
• Безразличие/ Пренебрежение (Indifference/Neglect)
• Неидентифицирано отхвърляне(Undifferentiated Rejection)
• Контрол(Permissiveness/Strictness)
ВЪПРОСНИК ЗА ДЕЦА EARLY CHILDHOOD PARQ – ECPARQ
Инструментът, който е използван за изследването на децата е въпросник за родителско
приемане-отхвърляне за деца в предучилищна възраст (Early Childhood PARQ - ECPARQ).
Въпросникът е създаден от Artemis Giotsa, преподавател в Гърция. Въпросникът съдържа 24
айтема, които изследват четири аспекта на родителско приемане-отхвърляне:
• Топлина/Oбич (Warmth/Affection)
• Враждебност/Aгресия (Hostility/Aggression)
• Безразличие/ Пренебрежение (Indifference/Neglect)
• Неидентифицирано отхвърляне(Undifferentiated Rejection)
ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследваните лица – възрастните и децата бяха подбрани от две детски градини и два
детски центъра в гр. София. Детските градини са 37моОДЗ – “Вълшебство”, 112
Специализирана детска градина, Бояна. Детските центрове, от които бяха изследвани
възрастните са Детски център по забавна математика и Детска архитектурна работилница,
които са разположени в гр. София.
АЙТЕМ АНАЛИЗ НАВЪПРОСНИКЪТ ЗА РОДИТЕЛИ PARQ/C
Алфата на Кронбах за целият въпросник за версията за майката е 0.866. Надеждността
за версията за майка е висока. Алфата на Кронбах за отделните пет скали е съответно: за
скалата Топлина/ Обич, алфата е 0.721, за скалата Враждебност/ Агресия, алфата е 0,887, за
скалата Безразличие/ Пренебрежение, алфата е 0.649, за скалите Неидентифицирано
отхвърляне и Контрол алфата е съответно 0,735 и 0,773. При скалата Враждебност/ Агресия,
алфата на Кронбах е с най-висока надеждност(0,887). Скалата Неидентифицирано
отхвърляне (0,735), скалата Топлина/ Обич (0.721) и скалата Контрол (0,773) също са с
висока надеждност. Най-ниска е надеждността за скалата Безразличие/ Пренебрежение
(0.649), която е умерена надеждност. Данни за надеждността за версия за майка са
представенив Таблица 1.
Алфата на Кронбах за въпросникът, версия за бащата е 0,815. Надеждността на
версията за бащата е висока. Алфата на Кронбах за отделните скали е както следва: за
скалата Топлина/ Обич, алфата е 0,893. Надеждността за скалата Топлина/ Обич е висока. За
скалата Враждебност/ Агресия, алфата е 0,860, което е висока надеждност. Скалата
Безразличие/ Пренебрежение има алфа на Кронбах 0.901, която е най-високата надеждност
от другите скали. Алфата на Кронбах за скалата Неидентифицирано отхвърляне е 0.809,
надеждността е висока. За последната скала Контрол, алфата на Кронбах е 0.732, това е
висока надежност и най-ниска сред останалите скали. Резултати от надеждността версия за
бащата могат да бъдат разгледани в Таблица 1.
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Таблица 1. Алфа на Кронбах на въпросникът за майка и баща от настоящото изследване
Обща

Топлина/
Обич

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

майка

0.866

0.721

0.887

0.649

0.735

баща

0.815

0.893

0.860

0.901

0.809

Контрол
0.773
0.732

Една от задачите е да се направи сравнение между надеждността получена при
настоящото изследване за българска среда и надеждността от оригиналната версия.
По данни от мета анализ (Rohner, 2005) за надеждността на въпросникът за родители
PARQ/C от оригинална версия, има информация само за версията за майка. Алфата на
Кронбах за целият въпросник е 0.840. Резултатите показват висока надеждност за целият
въпросник, версия за майка. За отделните скали надеждността е висока за скалите
Топлина/Обич (0.870) и Враждебност/ Агресия (0.870), умерена е надеждността за скалата
Неидентифицирано отхвърляне (0.690), а за скалата Безразличие/ Пренебрежение (0.330),
надеждността е ниска. Резултатите от надеждността на версията за майка са показани в
Таблица 2. Липсват данни за надеждността на скалата Контрол.
Таблица 2. Алфа на Кронбах на въпросникът, версия за майка от оригинала

майка

Обща

Топлина/
Обич

Враждебност/
Агресия

Безразличие/
Пренебрежение

Неидентифицирано
отхвърляне

0.840

0.870

0.870

0.330

0.690

При сравнение на данните за надеждността на въпросника, версия за майката, при
оригинала и сегашното изследване, стойностите на алфата на Кронбах са доста близки.
Единствената по-значима разлика е за скалата Безразличие/ Пренебрежение, като алфата на
Кронбах от оригинала е с ниска стойност (0.330), докато от изследването за българска среда,
алфата на Кронбах е с умерена стойност (0.649). Алфата на Кронбах за целият въпросник,
при сегашното изследване и тази при оригинала са с висока стойност, надеждността е висока.
КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ
СКАЛИТЕНА ВЪПРОСНИКЪТ ЗА РОДИТЕЛИ PARQ/C
В таблица 3 и таблица 4 са изложени данните за корелационните отношения между
отделните скали на версията за майка и баща.
По-голяма част от корелациите между скалите за версия за майката и бащата са
високи и статистически значими, силата на връзката между променливите е висока.
Корелацията за версията за майката, която е най-силна е между скалите Враждебност/
Агресия и скалата Неидентифицирано отхвърляне. Това означава, че колкото майката
проявява вербална или физическа агресия и е враждебна към своето дете, толкова повече тя е
безралична и пренебрежителна към него. За версията за бащата най-силна е корелацията
отново между скалите Неидентифицирано отхвърляне и Враждебност/Агресия.
Интерпретация на този резултат е, че когато бащата е незаинтересован и отхвърлящ неговото
поведение е по-агресивно към детето.
Една отхипотезите на изследването е да се провери далискалата приемане от
въпросникът за родителско приемане-отхвърляне/контрол (PARQ/C) ще корелира
отрицателно с останалите четири скали. Хипотезата се потвърждава – за версията за майка
корелациите между скалата Топлина/Обич и субскалите Враждебност/Агресия,
Безразличие/Пренебрежение, Неидентифицираноотхвърляне и Контрол са умерени,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

516

обратнопропорционални и статистически значими. Колкото по-приемаща е майката към
детето си, толкова по-малко враждебна, агресивна и контролираща е. За версията за баща корелациите между скалата Топлина/Обич и субскалите Враждебност/Агресия,
Безразличие/Пренебрежение
и
Неидентифицираноотхвърляне
са
високи,
обратнопропорционални и статистически значими. Корелацията между скалата
Топлина/Обич и скалата Контрол е ниска положителна, но не е статистически значима.
Резултатът от анализа показва, че колкото по-топли са бащите, отнасят се с обич и приемане,
толкова по-малко неглижиращи, груби и пренебрегващи са. Данните от анализите
потвърждават втората хипотеза, че родителите са приемащи, отнасят се топло към своите
деца, колкото повече тяхното поведение е позитивно, толкова по-малко те са агресивни,
отхвърлящи, неглижиращи децата си.
Таблица3.Корелациятамеждуотделнитескалинаверсиятазамайка
Топлина
/ Обич

Враждебност
/ Агресия

Неидентифициран
о
отхвърляне

Контро
л

-.428**
.002
.557*
.000*
1

-.390*
.006
.868**
.000
.568**
.000

-.228
.114
.464**
.001
.287*
.046

r
p

1

Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p

-.505**
.000

r
p

-.428**
.002

.557**
.000

Неидентифицираноотхвърлян
е

r
p

-.390**
.006

.868**
.000

.568**
.000

1

.500**
.000

Контрол

r
p

-.228
.114

.464**
.001

.287*
.046

.500*
.000*

1

Топлина/ Обич

-.505**
.000
1

Безразличие/
Пренебрежени
е

* Нивоназначимост 0.01** Ниво на значимост 0.05

В таблица 4са представени корелационните отношения между отделните скали, версия
за бащата.Като най-силна може да се определи корелацията между скалите
Неидентифицирано отхвърляне и Враждебност/Агресия, с коефициент на корелация r= 0.899
(p<0.01). Корелацията е висока положителна и статистически значима. Корелацията между
скалите Неидентифицирано отхвърляне и Безразличие/Пренебрежение с коефициент на
корелация r= 0.844(p<0.01) e висока положителна корелация и статистически значима.
Обратнопропорционална и висока е корелацията между скалите Безразличие/Пренебрежение
и Топлина/Обич с коефициент на корелация r= - 0.743(p<0.01). Tя е статистически значима.
Висока положителна и статистически значима е корелацията и между скалите Безразличие
пренебрежение и Враждебност/Агресия с коефициент на корелация r=0.773(p<0.01).
Корелацията
между
скалите
Враждебност/Агресия
и
Топлина/Обич
е
обратнопропорционална, висока и статистически значима с коефициент на корелация r= 0.715(p<0.01). Корелацията между скалите Топлина/Обич и Неиндентифицирано отхвърляне,
с коефициент на корелация r= - 0.696(p<0.01) e обратнопропорционална, умерена и
статистически значима.
Корелациите между скалите Контрол и останалите четири скали са ниски, но те не са
статистически значими.
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Таблица 4.Корелациятамеждуотделнитескалинаверсиятазабаща

r
p

Топлина/ Обич

Топлина
/ Обич
1

Враждебност/
Агресия
Безразличие/
Пренебрежение

r
p
r
p

-.715**
.000
-.743**
.000

Неидентифицираноотхвърлян
е

r
p

-.696**
.000

Враждебност
/ Агресия
-.715**
.000
1
.773**
.000
.899**
.000

.026
.158
.893
.412
* Нивоназначимост 0.01** Ниво на значимост 0.05
r
p

Контрол

Безразличие/
Пренебрежени
е
-.743**
.000
.773**
.000
1

Неидентифициран
о
отхвърляне
-.696**
.899**
.000
.844**
.000

Контро
л
.026
.893
.158
.412
-.103
.595

.844**
.000

1

.113

-.103
.561

.113

1

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА
В таблица 5 са представени данни от кростабулация между родител (майки) и деца.
Анализите показват, че 15 от майките (46.9%) определят отношението си към своите деца
като приемащи и няма майки, които да са отхвърлящи. Децата, които се възприемат като
приемани от своите майки са 8 на брой (25%), а тези които се чувстват отхвърлени съответно
9 деца (28.1%).
Таблица 5. Приемане-отхвърляне между майки и деца
Майка-дете
майка

Брой

Общ

Приемане

Отхвърляне

Общ брой ИЛ

15

0

15

46.9%

.0%

46.9%

Брой

8

9

17

%
Брой

25.0%
23

28.1%
9

53.1%
32

%

71.9%

28.1%

100.0%

%
дете

Приемане - отхвърляне

В таблица 6 са представени данни от кростабулация между родител(бащи) и деца.
Общият брой на бащите, които се отнасят топло, приемащи са към своите деца е
10(38.5%) и няма бащи, които определят поведението си като отхвърлящи. Децата, които
се чувстват приемани от своите бащи са 9 (34.6%), а децата които са се определили като
отхвърлени са 7 (26.9%).
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Таблица 6. Приемане-отхвърляне между бащи и деца

Приемане - отхвърляне

Баща - дете

Приемане
баща

Брой
%

дете
Общ

0

10

38.5%

.0%

38.5%

9

7

16

34.6%

26.9%

61.5%

19

7

26

73.1%

26.9%

100.0%

Брой
%

Общ бройИЛ

10

Брой
%

Отхвърляне

Няма родители, които определят поведението си като отхвърлящо или неглижиращо,
докато има деца, които смятат, че техните майка или баща се отнасят към тях
пренебрегващо. Децата, се определят като по-приемани от своите бащи – общо 9 деца, а от
своите майки – 8 деца. Броят на децата, които са споделили отношение към тях на
пренебрегване от бащите си са 7 деца, а от майките са общо 9 деца.
На фиг.1 са изнесени данни заразпределението на приемане-отхвърляне при деца
съответно от тяхната майка или баща.

Приемане-отхвърляне при родител-дете

Процентно разпределение

100%
90%
80%
70%
60%

Отхвърляне

50%

Приемане

40%
30%
20%
10%
0%

Баща

Майка
Родител

Фиг. 1. Хистограма приемане-отхвърляне майка - дете
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнение на данните за надеждността между оригиналният въпросник за
родители PARQ/C и надеждността получена при настоящето пилотно изследване, хипотезата
се потвърждава, надеждността от изследването за български условия ще бъде висока.
Резултатите от анализът на корелациите между отделните скали на версията за майка
и баща показват съответно обратнопропорционални и статистически значими между скалата
Топлина/Обич и субскалите Враждебност/Агресия, Безразличие/Пренебрежение и
Неидентифицираноотхвърляне за версията за бащата, а за версията за майка корелациите са
обратнопропорционални за четирите скали. Скалата Контрол и скалата Топлина/Обич
корелира отрицателно и е статистически значима за версията за майка. За версията за баща
скалата Контрол и скалата Топлина/Обич е положителна и ниска, но не е статистически
значима.Втората хипотеза се потвърждава, скалата Топлина корелира отрицателно с
останалите скали от въпросника за родители. Третата хипотеза, че родителите в България се
отнасят топло, приемащи са своите деца, колкото по-позитивно е отношението им към
децата, толкова по-малко отхвърлящи и агресивни са, също се потвърждава.
Четвъртата хипотеза сравнение между родители и техните деца – очаква се, че при
приемащи родители, децата също ще се възприемат като приемани и обгрижвани, при
отхвърлящи родители, децата ще се чувстват отхвърлени и неглижирани, се потвърждава
частично. Анализите показват, че всички родители определят поведението си като
приемащо, топло и обгрижващо, докато има деца, които смятат, че техните майки и бащи са
отхвърлящи и пренебрегващи към тях.
Препоръки при следващо изследване е по-голям брой на изследвани лица, с които да
се направи сравнение между родители и деца – повече бащи и майки, чиито деца също да
бъдат изследвани с въпросник за деца Early Childhood PARQ – ECPARQ.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Стаматов, Р., (2012), Детска психология, стр. 393 – 401, 83 -112, 392-407,
Уеб-страница: Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection (2013),
Извлечено на 30януари 2014, от http://www.csiar.uconn.edu/
Almeida, M. &D. Neupert &T. Charles &H. Mallers (2010), Perceptions of Childhood
Relationships With Mother and Father: Daily Emotional and Stressor Experiences in
Adulthood, pages 1651-1660
ECPARQ GIOTSA presentation – предоставен материал от д-р Колчева (2014)
Ronald, R. P.& Khaleque, A. (2002), Parental Acceptance-Rejection and Life-Span
Development: A Universalist Perspective
Rohner, R.& Khaleque, A.&Cornoyer, D. (2012), Introduction To Parental AcceptanceRejection Theory, Methods, Evidence, And Implications, University of Connecticut, Revised
November 16, 2012
Rohner, R., PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTION QUESTIONNAIRE (PARQ):
TEST MANUAL
William Scott & Amy De La Hunt, 2011, The Important Role of Fathers in the Lives of
Young Children, pages 1-4
Диана Тошева Куршумова,
специалност Психология, степен Бакалавър, deny08@yahoo.com

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

520

ПОКОЛЕНЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ
НА РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ
гл.ас., д-р Надя Христова Колчева, Нов български университет
Петя Вескова Пандурова, Сдружение „Октава“
GENERATIONAL TRANSMISSION
OF PARENTAL ACCEPTANCE AND REJECTION
Nadia Hristova Koltcheva, Senior Assisstant, New Bulgarian University
Petia Veskova Pandurova, Association „Oktava“
Резюме
Настоящото изследване е опит за проследяване на поколенческата приемственост на родителското
поведение на приемане и отхвърляне по отношение на децата. Родителското поведение на приемане и
отхвърляне се проследява в три поколения – деца, майки и баби. В изследването взеха участие 26 деца, 26
майки и 19 баби, които са в родствена връзка помежду си. Участниците попълваха „Въпросник за
родителско приемане-отхвърляне” (PARQ/С), версия за деца и версия за възрастни. Инструментът
отчита субективното усещане на изследваните лица за предоставената им топлина и грижа от техните
родители. Поколенческата приемственост е проследена за скалите „Обич, топлина“, „Агресивно,
враждебно поведение“, „Безразличие, пренебрежение“, „Недеференцирано отхвърляне“ и скала
„Контрол“. Вътрешната съгласуваност на скалите варира между α=0.595 и α=0.958. Данните от
еднофакторен дисперсионен анализ показват, че има тенденция за унаследяване на родителското
приемане-отхвърляне.
Abstract
The present study is an attempt to trace the generational transmission of parental behavior of acceptance and
rejection on children. Parental behavior of acceptance and rejection is traced in three generations - children,
mothers and grandmothers. In the study participated 26 children, 26 mothers and 19 grandmothers who are in
kinship. Participants filled in "Questionnaire for parental acceptance-rejection / Control" (PARQ / C) version
for children and adult version. The instrument measures the subjective experience of the respondents provided
for their warmth and care from their parents. The generational transmission is traced to the scales "Love,
warmth" "Aggressive, hostile behavior," "Indifference, neglect," "Undifferentiated rejection", and "Control".
Internal consistency of the scales varies between α = 0.595 and α = 0.958. Data from one-way ANOVA showed
that there is a tendency for the inheritance of parental acceptance-rejection.

Редица изследвания направени през последните десетилетия разкриват, че семейната
среда влияе чувствително върху бъдещето на следващото поколение. Разбираме, че
семейството е динамична социална система със свои структурни закони, компоненти и
правила. Най–важните семейни правила са тези, които определят какво е да бъдеш човешко
същество. Тези правила включват фундаментални убеждения относно възпитанието на
децата. Възгледите на родителите за човешкия живот и личностното израстване са
направляващи отношението към децата им.
Проблемът е важен от една страна, защото отношенията на родителите формира
същината на детската самооценка и изборите, които детето ще направи в живота си занапред.
Доказано е, че родителското поведение корелира с различни проблеми при децата, свързани
с адаптацията към средата, тревожност, антисоциални прояви, зависимо поведение и др.
От друга страна, много хора разпознават фрустриращия родителски модел на
своите родители и са твърдо решени да не повтарят грешките им, но после за техен ужас
установяват, че постъпват с децата си по същия начин, който са отричали. В този смисъл
J.Byng-Hall (J.Byng-Hall, 1985) счита, че повторението е неизбежно и твърди, че от
миналото се прави настояще, като се пренасят сценариите от нуклеарното семейство в
настоящи родителски живот. Ние не можем да живеем без да повтаряме. От друга страна
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развитието включва да не повтаряш точно това, което е било преди. Така, че човек е и не
е, това което е бил.
Именно унаследяването на родтелстването е предмет на настоящата разработка. Поточно - поколенческата приемственост на родителското приемане-отхвърляне.
Един от основополагащите фактори, който обуславя поведението и психичните
възможности на човек е социума. Средата, в която е израствал и моделите, които е получил в
първите години от развитието си оставят следи за цял живот.
Детството е период, през който човек се подготвя да изпълнява функциите си в
живота. В този ранен етап от развитието, детето приема много като обем и богат по
съдържание социален опит, необходим за функционирането му в живота на обществото. По
този начин, чрез примера на възрастните, детето унаследява характерните особености –
изискванията, ценностна система, модели на поведение - на достъпната му социална среда.
Съдържанието на неговия опит и развитие са обуславя от неговите социални
взаимодействия.
Според Лидия Божович детето също участва в процеса на социализация. Водеща за
въвличането му в социално общуване е потребността му от впечатления, появяваща се още
през първия месец (В.Борисова, Р.Арнаудова,1999). При удовлетворяване на тази потребност
възрастния въвежда детето в света, като подпомага изграждането на умения и навици, начин
за усвояване на практически дейности, морални норми, характерни поведения.
Тук трябва да отбележим, че въпреки голямата роля на социалното унаследяване за
развитието на личността значение имат и биологично обусловените заложби. По биологичен
път се предават типа на нервната система, сетивността и други особености в функциите на
системите и органите. Така че, развитието трябва да се разглежда през призмата на биопсихо-социалната рамка. Някои автори поставят акцент на влиянието на средовите фактори
(Л.Георгиев, 2005), тъй като те осигуряват необходимите условия за разгръщане на
биологичните дадености и психичните особености на детето и позволява изграждането на
адекватно поведение в отговор на изискванията на обществото. С раждането си децата
попадат в богата на материални дадености, на културни изисквания и на междуличностни
взаимоотношения среда, която не са в състояние сами да опознаят и овладеят. Нуждаят се от
примера, ръководството и помощта на възрастните, чрез които те постепенно развиват
двигателна, когнитивна и емоционална зрялост.
Пътят, по който ще се развие всяко живо същество зависи от предразположенията,
съдържащи се в неговата първоначална формация, неговия генотип, но сериозно въздействие
върху индивидуалното развитие оказва средата, в която живее. Личната история на всеки се
определя от генотипа, но са формира от фенотипа (В.Борисова, Р.Арнаудова, 1999).
Първите социални контакти на детето се осъществяват в семейството. То е най –
важната жизнена среда, необходима за неговото развитие и основополагащ посредник в
процеса на социализация. Основната задача на родителите е да научат децата да живеят по
социално приемлив начин или с други думи - какво е да бъдеш човешко същество. В
зависимост от културата на съответното обществото, убежденията, ценностите и
личностовите си характеристики родителите постигат това по различен начин и влизат в
различни взаимоотношения със своите деца.
Родителстването се основава на фундаментални убеждения относно моделите на
възпитанието и отношението към децата. Възгледите на родителите за човешкия живот и
личностовото израстване са направляващи взаимоотношенията с децата им и задават
поведенческия модел, формират отношението и връзката на детето с широкия социум.
Именно заради осъзнатата фундаментална важност на родителстването, както за
формирането на личността на отделния индивид, така и поради значимостта на темата за
обществото ката цяло, трасгенерационността, т.е преповтарящите се семейни модели,
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предавани от поколение на поколение е обект на теоретичен и изследователски интерес.
Автори от различни направления в психологията теоретично са представили своите възгледи
за влиянието на родителстването върху психичното функциониране и поведенческите
модели на личността.
Според Скинър (Р.Стаменов, 2006) действията на децата са израз на заучени
поведения и в последствие съвкупността от тези поведения представляват личността. Голяма
част от процеса на научаване в детството е несъзнателна, когато в основата е копиране.
Акцентирайки само върху влиянието на средовите фактори, моделът на Скинър е
критикуван, за това че не отчита взаимодействието на вътрешните потребности и личностни
характеристики на индивида със външните влияния (Р.Стаменов, 2006).
Бандура счита се, че един от механизмите на предаване на родителския модел е
ученето чрез наблюдение (Р.Стаменов, 2006). Той разглежда научването на определен
модел като процес на наблюдение на чуждото поведение.
E.Дюркем е социално ориентиран психолог, който без да отрича влиянието на
биологичната наследственост, определя водеща роля в развитието на детето на
подражанието. Според него развитието на индивида е възприемане на установени вярвания,
мисли и чувства на други хора, които определят характера на личността. Това се постига
благодарение на подражанието, с което детето се ражда. Подражанието според него има
същото значение за обществото, като наследствеността за биологията (В.Борисова,
Р.Арнаудова, 1999).
Друг начин за научаване на родителското поведение, би могъл да бъде
идентификацията, чрез който детето оприличава родителското поведение. По този начин
родителския модел се интернализира и става вътрешен еталон на родителството за детето
(Imanishi, 1957; Quinton, 1988, цит. по C.Chauvin, C.Berman, 2004).
Г.Пирьов (В.Борисова, Р.Арнаудова,1999) изказва твърдение, че родителите оказват
влияят на децата по два начина. Първото е инцидентно, жизнено, спонтанно, протичащо в
рамките на всекидневния живот общуване между членовете на семейството, а второто е
преднамерено, целенасочено възпитание, което се приема от околните. Първият вид зависи
от светогледа на родителите и отношението им към обществото. Прилагането на втория вид
изисква освен родителските характеристики и използването на някои методи. Независимо от
образованието и информираността на родителите има тенденция много от тях да повтарят
заучени и автоматизирани родителски методи, модели и стереотипи, формирани през
поколенията в условия на конкретна историческа обстановка. Тези непреднамерени и
трансгенерационни модели са заучени в детството по примера на родителите.
Обстоен преглед на литературата и изследванията по темата унаследяване на
родителстването е направен от Mаrinus H.Van Ijzendoorn (M.H.V.Ijzendoorn, 1992).
Поведенческата приемственост се определя като целенасочено или непреднамерено оказване
на психологическо влияния върху родителските нагласи и поведение от едно поколение на
следващото. Преживяванията на родителите в тяхното детство се отразяват на отглеждането
на децата им и формират техните нагласи към възпитанието на децата. Наследяването между
поколенията е част от социализацията, като по този начин се формира родителското
поведение и нагласи у младото поколение. Авторът посочват механизми на предаване
родителството като: идентификация; моделиране, чрез наблюдение на поведението на
родителите; минал опит на майката съхранен, под формата на вътрешни репрезентации за
взаимоотношенията с нейната майката; заучаване на родителското поведение, чрез
наблюдение на интеракцията между родителите и другите деца в семейството. В
проучването влизат изследвания правени в близо четиридесет годишен времеви интервал.
Детайлният анализ кара автора да заключи, че проучванията до момента разкриват
приемственост на родителското поведение от поколение на поколение, но поради различния
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характер на изследванията и пропуски в постановката им не могат да се направят
категорични извод за причинно – следствени връзки.
Друго изследване на поколенческото унаследяване на родителния стил е направено от
Rachel Pasternak (R.Pasternak, 2011). В уводната част авторката дефинира процесите на
моделиране, имитация и учене като лежащи в основата на процеса на социализация във
всяко общество, а съответно и на предаване на различни родителски поведения. Целта на
проучването е да се установи дали съществува поколенческа приемственост на родителския
стил от една страна и от друга и какво е влиянието на религиозността и националноетническата принадлежност в този процес. Изследваните родителски стилове са
авторитарен, авторитетен, позволяващ и неглижиращ. Хипотезите на авторката са, че ще има
сходство между родителския стил на майките от първото поколение и техните дъщери (второ
поколение родител) и това унаследяване не се влияе от религиозността и националноетническата принадлежност на изследваните лица. В изследването влизат 110 майки от
еврейски и арабско-мюсюлмански произход. Резултатите показват, корелация между двете
променливи (r = 0.690, P< 0.001), т.е родителския стил на майките от второто поколение
всъщност възпроизведа стила на тяхната майка. Друг извод направен от това изследване е,
че степента на религиозност и национално-етническата принадлежност не влияе върху
поколенческото предаване на родителски стил.
L.Ronald,R.L.Simons, L.B.Whitbeck, R.D.Conger иC-I.Wu (L.Ronald,R.L.Simons,
L.B.Whitbeck, R.D.Conger,&C-I.Wu,1991)провеждат изследване, за да установят дали
агресивният модел (груби родителски практики) се унаследява от поколение на поколение.
Под агресивен модел се разбира физическа (удряне, ритане, блъскане, шамарене) и вербална
агресия (викане, кавги, заплахи), но не до степен малтретиране. Други цели на проучването
са да се идентифицират начините, по които се извършва поколенческото предаване и имат ли
влияние върху него променливите образователно равнище и финансова стабилност. В
изследваната извадка влизат около 200 семейства, съставени от двама родители, дете в седми
клас и съответно брат или сестра с разлика до 4 години. Изведени са четири начина, по които
агресивното родителско поведение може да се предава през поколения: възприемането на
агресивното (грубо) поведение като необходима възпитателна мярка за благополучието на
децата; агресивното родителство може да формира враждебна личност, която има агресивно
поведение към другите (в този случай към децата си); използването на тези практики по един
рефлективен начин, формирал се модел на поведение, заучен от предишното поколение
(моделиране); унаследяване на посоченото поведение като тенденция присъща на социалната
класа. Тези различни механизми не са разглеждани като взаимно изключващи се. Очакването
е било всеки да получи до известна степен потвърждение.
Резултатите сочат, че има слаба тенденция за предаване на агресивното поведение на
родителите към следващото поколение, като тя намалява във всяко следваща генерация. Това
намаляване е осезаемо повече на физическо ниво и по-слабо що се касае до вербалната
агресия. Друга констатация е, че вероятността децата, независимо от пола, да наследят
агресивен родителски подход е при наличие на агресивно настроена майка и не зависи
толкова от отношението на бащата. От тук авторите правят извод за водещата роля на
майчиния модел в процеса на поведенческо моделиране и унаследяването на родителски
модел. От своя страна следващото поколение е склонно да предава този родителски модел
съответно: майката към двата пола, а бащата е по-склонен да бъде агресивен към сина си.
Друг интересен извод е, че ако второто поколение е отчело агресивен родителски модел от
страна на бащата, то е по-склонно да смята това поведение като дисциплиниращо и
легитимно, докато ако грубостта е бил от страна на майката, бащите от второто поколение са
отчетени по-високи стойности по скалата за враждебност. Данните, която авторите
получават сочат, че нивото на образованост и социално-икономическия статус на родителите
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влияе върху унаследяването на агресивното родителско поведение при момчета, но не и при
момичетата.
В.Soenens и А.Elliot (B.Soenens, A.J.Elliot, 2005) имат за цел да оценят поколенческата
приемственост на перфекционизъм от родителите на тяхното потомство. Основната им
хипотеза е, че перфекционизма е предиктор за родителският контрол (влияние) върху децата.
Под родителски контрол в изследването се разбират всички механизми, които служат за
задоволяване на потребности на родителите, а не като предпазване и развитие на децата.
Една от целите на изследването, която засяга унаследяването на родителския стил е да се
проследи корелацията между нивото на адаптивен и неадаптивен перфекционизъм (Frost,
1990, цит. по B.Soenens, A.J.Elliot, 2005) при родителите и при техните дъщери. В
изследването взимат участие 128 семейства, състоящи се от двама родители и деца от женски
пол на възраст от 18 до 24 години. Данните след обработка показват, че има корелация както
в степента на адаптивен, така и в нивото и неадаптивен перфекционизъм при двете
поколения По-характерно е неадаптивния перфеционизъм да се унаследява в по-голяма
степен от майките, докато адаптивната му форма е приемана и от двамата родители.
Авторите смятат, че контролиращия родителски стил, за който е характерен неадаптивния
перфекционизъм (извод също то това изследване) играе роля в трансфера на не здравия
перфекционизъм на следващото поколение.
Niina Junttila (N.Junttila, 2010) в статия посветена на социална компетентност и самота
в училищна възраст прави преглед на данните от изследвания свързани с предаването на
социалната и емоционална самота от родителите на техните деца. В основата на преноса на
социалната самотата от поколение на поколение се смята, че стоят процесите на моделиране
на социалното взаимодействие на родителите със средата. Solomon (Solomon, 2000, цит. по
N.Junttila, 2010) предполага, че ако едно дете израсне в социално изолирано семейство
рискът да стане хронично самотно значително се увеличава. Фактор за появата на
емоционална и социална самота при децата е усещането на родителите на неефективност в
изпълнение на родителските си функции, което е в пряка връзка с усещането им за самота,
дори и депресия. Това усещане за неефективност играе роля във взаимоотношенията
родител-дете, в посока отчуждаване и оттегляне на родителя. Това от своя страна води до
усещането на детето за емоционална самота и не възможност да развят социални
компетенции, необходими за ефективна комуникация с неговото социално обкръжение
(N.Junttila, 2010).
Някои от изследванията на поколенческата приемственост на самотата (Henwood,
Solano, 1994; Lobdell, Perlman, 1986, цит. по N.Junttila, 2010) сочат, че има по-значима
корелация между усещането за самота на майката и това на нейното потомство, докато
връзка между самотата на бащата и неговите деца или не е открита или е незначителна.
Междупоколенческо предаване на родителството и проблемно поведение у
подрастващите е изследвано от Janna Lynn Herman (J.H.Herman, 1995). Постъпките на
родителите се разглеждат като потенциален механизъм за предаване на проблемното
поведение на юношите. Анализа на данните получени от 135 юноши и техните родители
потвърждава, че тенденцията у юношите за употреба на алкохол и наркотици и
тютюнопушене е значително по-висока ако съответното поведение е характерно за майката.
Този извод на авторката се потвърждава и от редица други изследвания. (Vandewater, Park,
Carey, Wilkinson, 2014; Cadoret, Troughton & O'Gorman, 1987; Carmelli, Swan, Robinette &
Fabsitz, 1992; Collins,1990;Devor, Cloninger,1989; Hughes,1986; Rowe, Chassin,
Presson,Edwards & Sherman, 1992; Sigvardsson, Cloninger and Bohman,1985, цит по
J.H.Herman, 1995). Влиянието на бащиния модел върху поведението на юношата в това
изследване е незначително, но трябва да се има предвид четиридесет процента от бащите да
участвали в него.
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Това са някой от гледните точки и емпиричните търсения свързани с унаследяването
на родителстването от едно поколение на друго, което е едни от основните елементи в
настоящото изследване. В настоящето изследване поколенческата приемственост ще бъде
разгледана в контекста на родителското приемане-отхвърляне, изведено като теоретичен
конструкт от Роланд Рохнер в Теорията за междуличностно приеманеотхвърляне(Interpersonal Acceptance Rejection Theory - IPARTh) 1.
Един от изследователите в областта на родителстването е Роланд Рохнер. Той създава
своята теория за родителското приемане и отхвърляне през 1960 година, като разработва и
съответните методи за изследване. Приемане-отхвърляне е една от основните дименсии
установени при проучванията на родителстването, а след направени множество
междукултурни изследвания и на междуличностното общуване (R.Rohner, A.Khaleque,
D.Cournoyer, 2012). Тя отразява предоставената топлина и грижа на децата от техните
родители. Другите основни линии открити във връзката родител-дете са свързани със
структурата (дисциплината) и с родителския контрол. IPARTheory е основана на емпирични
данни от множество крос-културни изследвания и е опит да обясни и предвиди причините и
последиците, които корелират с родителското приемане и отхвърляне. В основата на
теорията стой постулатът, че в течение на еволюционното си развитие хората са биологично
обоснована потребност от близост и положителен отговор от значимите други. В ранна
детска и детска възраст хората, които най-добре могат да задоволят тези нужди са
родителите, защото с тях детето влиза в първата си значима и дълготрайна емоционална
връзка. Оттук и важната роля на родителите като източник на сигурност и на други
емоционални и психологически състояния на потомството, в зависимост от качеството на
тяхната връзка.
Приемането и отхвърлянето са двата полюса на родителската топлина и отразяват
емоционалната инвестиция на родителите и качеството на връзка им с децата. В основата
родителското приемане или отхвърляне би могло да стоят различни вътрешни
психологически състояния на родителя. На схемата по-долу са отразени някои от тях.
•——————————————————•
Родителско приеманеРодителско отхвърляне
обич, емпатия, нежност
гняв,отхвърляне,безразличие,
привързаност, грижовност
враждебност, нетърпеливост,
неудовлетвореност

Схема №1: Емоционални състояния и тенденции при родителското приемане-отхвърляне.

Проявленията на тази чувства и състояния можем да видим на всички нива - физическо
(поведенческо), словесно (вербално), символно (невербално, с културна обусловеност).
Демонстрацията на описаните поведения може да накара децата да се чувстват
необичани или отхвърлени, тъй като те не удовлетворяват потребността им от положителен
отговор. Теорията за личността (една от трите субтеориив PAR Theory) постулира, че ако
емоционалните нужди на индивида не са задоволени, той се чувства отхвърлен и е
предразположен към базова несигурност и тревожност; развитие на зависимо поведение;
емоционална нестабилност (невъзможност за овладяване на емоциите); черногледство. В
резултат на което вече зрялата личност се съпротивлява на психологическата болката от
1

Теория за междуличностно приемане-отхвърляне(Interpersonal Acceptance Rejection Theory - IPARTh) позната
като теория за родителско приемане-отхвърляне(Parental Acceptance-Rejection Theory - PARTh). След
множество емпирични изследвания, потвърждаващи значимостта на отношенията на приемане-отхвърляне, не
само за отношенията на родители-деца, но и за отношенията между хората като цяло, довежда до промяна на
наименованието на теорията през 2014 г.
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отхвърлянето, като става по-малко емоционално отзивчива и инвестираща във
взаимоотношенията си със значимите другите.
Трябва да се има предвид, че дори и в семейства с предимно топъл климат децата са
склонни понякога да изпитват някой от тези болезнени емоции, т.е. родителското приеманеотхвърляне може да се разглежда от обективна и от субективна гледна точка.
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящото изследване е да провери дали съществувапоколенческа
приемственост на родителското приемане-отхвърляне
ХИПОТЕЗА
Родителското приемане-отхвърляне ще се предава от поколение на поколение
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Родителският стил на приемане-отхвърляне е изследван с помощта на Въпросници за
приемане-отхвърляне (Parental Acceptance-Rejection Questionnaire), разработени от Роланд
Рохнер. Те се използват за измерване на субективното усещане на изследваното лице за
родителското приемане-отхвърляне. Инструментът е използван в два варианта – за деца и за
възрастни, както следва:
• Въпросник за измерване на родителското приемане-отхвърляне от майката, деца
• Въпросник за измерване на родителското приемане-отхвърляне от бащата, деца
• Въпросник за измерване на родителското приемане-отхвърляне от майката, възрастни
• Въпросник за измерване на родителското приемане-отхвърляне от бащата, възрастни
В детския вариант изследваните лица отчитат отношението към тях в настоящият
момент, докато при варианта за възрастни е необходимо да посочат отношението на
родителя по времето, когато са били на възраст между 7-12 години.
Използваните въпросници са преведени и адаптирани за български условия от Надя
Колчева.
Въпросниците съдържан седемдесет и три идентични за бащата и майката твърдения,
отразяващи основните аспекти и проявления (вербални и невербални) на родителско
приемане-отхвърляне, съгласно теорията на Р. Рохнер. Айтемите са разделени в пет
субскали, които мерят съответното родителско поведение. Те са:
• Родителско приемане /топлина, обич.
• Родителско отхвърляне, изразено чрез агресивно и враждебно поведение.
• Родителско отхвърляне, израз на безразличие и пренебрежение.
• Родителско недеференцирано отхвърляне.
• Родителски контрол
ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Голяма част от изследваните лица са възпитаници на столично основно училище и
посещават седми и осми клас. Попълването на въпросниците от учениците (момичета) е
направено в рамките на учебният ден в присъствието на класен ръководител. Попълването на
въпросниците от тяхната майка и баба е осъществено в удобно за тях време в домашни
условия. Останалата част от изследваните лица са подбрани при наличие две или три
поколения, които могат да вземат участие в изследването (тийнейджърка, майка и баба).
Въпросниците са окомплектовани и раздадени на участниците в зависимост от това
дали в изследването ще вземат участие две или три поколения. Всеки комплект съдържа
„Въпросник за измерване на приемане-отхвърляне от майката” и „Въпросник за измерване на
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приемане-отхвърляне от бащата” за всяко от поколенията, взели участие в изследването
(четири или шест въпросника общо).
Към всеки комплект има лист с обяснение каква е целта на настоящото изследване, а
именно: да провери дали има поколенческа приемственост на родителския стил и няма
оценъчен характер.
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
Изследвани са седемдесет и две жени, както за целите на изследването са групирани
както следва:
• деветнадесет тройки /три поколения - деца, майка, баба/;
• седем двойки /две поколения - деца, майка/.
В таблицата по-долу подробно са описани характеристиките на изследваната извадка.
Таблица 1: Описание на характеристиките на извадката
Средна
възраст

Етническа
принадлежност

Образование

Религиозна
принадлежност

14 г.
минимум –
10г.
максимум – 18
г.

23 – българска
3 – не попълнили

21 – ПХ
3
1–К
1 – атеист
3 – не
попълнили

26

39,5 г.
минимум – 30
г.
максимум – 49
г.
63,5 г.
минимум – 54
г.
максимум – 73
г.

22 – българска
4 – не попълнили

2 – 4 клас
2 – 5 клас
4 – 6 клас
11 – 7 клас
2 – 8 клас
2 – 11 клас
3 – 12 клас
13 – средно образ.
13 – висше образ.

15 – българска
4 – не попълнили

14 – средно образ.
5 – висше образ.

17 – ПХ
2 – не
попълнили

майки

деца

Брой
изсл.
лица
26

баби

19

Професия

2

24 – ПХ
1–К
1 - атеист

4

6 – ХП
5
3 – ТП
6
2 – МП
7
14 – други
1 – безраб.
1 – ХП
5 – ТП
2- МП
11 - други

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА
Обработката на данните показва, че средните стойности при различните поколения по
съответните субскали на въпросника за родителско приемане-отхвърляне са доста
идентични. Резултатите са отразени в две графики (Графика 1 и Графика 2.), съответно за
майката и за бащата.

2
3
4
5
6
7

ПХ – православно християнство
К – католицизъм
ХП – хуманитарна професия
ТП – техническа професия
МП – медицинска професия
Други – тук се включват професии като: касиер, шофьор, сервитьор, барман, готвач, продавач, домакиня и др.
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Графика 1: Поколенческа тенденция на възприятието за приемане-отхвърляне от
страна на майката.Средни стойности на резултатите

Родителско
Родителско
Родителско
отхвърляне: Недеференц
отхвърляне:
Родителски
ирано
приемане:
Безразличие
Агресивно,
,
родителски контрол
Обич,
враждебно
топлина
пренебреже отхвърляне
поведение
ние
Деца

72,8846

23,7692

20,0385

15,4231

35,0000

Майки

70,3077

24,1923

20,4231

16,0769

37,4231

Баби

69,1053

23,3158

24,1579

16,2632

39,1053

При резултатите по субскала: „Родителското приемане/топлина, обич” има слаба
тенденция оценките при всяко следващо поколение да се повишават. По субскала:
„Родителски контрол” пък се наблюдава отбратната тенденция. Средните стойности
намаляват при всяко следващо поколение. Агресивното и враждебно поведение, както и
родителското недеференцирано отхвърляне са оценени почти идентично от всички
изследвани поколения. Различни средни стойности (повишени) по субскала:”Родителско
отхвърляне/безразличие, пренебрежение” са регистрирани при оценката на бабите за техните
майки. Видно от графиката, обаче е че възприятията за родителското приемане-отхвърляне
на предишното поколение са доста идентични.
Данните за средните стойности от въпросника за бащата свидетелстат за пълно
съвпадение между оценките на майките и децата по субскали: „Недеференцирано родителско
отхвърляне” и „Родителски контрол”. Както при майката, тук също се наблюдава тенденция за
повишаване на родителското приемане при всяко следващо поколение. Най-голямо различие в
осреднените стойности на възприятието за бащиното родителстване има в субскалата
отразяваща безразличие и пренебрежение. Видно е, че има понижаване на това измерение на
родителското отхвърляне при всяко следващо поколение. От получените резултати можем да
обобщим, че се наблюдава слабо намаляване на родителското отхвърляне при всяко следващо
поколение и съответно повишаване на родителското приемане.
Графика 2: Поколенческа тенденция на възприятието за приемане-отхвърляне от
страна на бащата.Средни стойности на резултатите

Родителско
Родителско
Родителско
отхвърляне: Недеференц
отхвърляне:
Родителски
ирано
приемане:
Безразличие
Агресивно,
,
родителски контрол
Обич,
враждебно
топлина
пренебреже отхвърляне
поведение
ние
Деца

72,5833

21,9167

21,3333

14,375

33,7917

Майки

66,4348

21,6957

23,6957

14,3913

33,6087

Баби

64,2105

23,1579

27,5263

16,2105

35,7895
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АЙТЕМ АНАЛИЗ
От представената по-долу Таблица 2. се вижда, че нивата на коефициента Алфа на
Кронбах варират между α=0.71 и α=0.96. Изключение правят субскалите “Родителско
приемане” отчетено от бабите за техните майки (α=0.595); „Недеференцирано родителско
отхвърляне” докладвано от децата за техните майки (α=0.627) и при вътрешната
консистентност на скалата при оценката направена от децата за техните бащи (α=0.635).
Този резултат може да се счита за приемлив с оглед на това, че посочените
коефициенти са близки до границата и могат да бъдат обяснени с обема на извадката (Алфа
на Кронбах се повишава с увеличаване големината на извадката).
Вътрешната консистентност на скалите като цяло е добра.
Таблица 2.Резултати от анализ за надеждност на скалите по въпросника за родителско
приемане-отхвърляне.
Коефициент на Алфа на Кронбах
Деца
Майки
Баби
0.710
0.830
0.713
0.834
0.902
0.595

Баща

Майка

СКАЛИ
Родителско приемане-отхвърляне /общо за теста
Родителско приемане: Обич, топлина
Родителско отхвърляне: Агресивно, враждебно
поведение
Родителско отхвърляне: Безразличие, пренебрежение
Недеференцирано родителски отхвърляне
Родителски контрол
Родителско приемане-отхвърляне / общо за теста
Родителско приемане: Обич, топлина
Родителско отхвърляне: Агресивно, враждебно
поведение
Родителско отхвърляне: Безразличие, пренебрежение
Недеференцирано родителски отхвърляне
Родителски контрол

0.877

0.863

0.781

0.828
0.627
0.816
0.635
0.855

0.805
0.750
0.853
0.824
0.883

0.727
0.609
0.813
0.716
0.958

0.836

0.886

0.830

0.824
0.721
0.772

0.816
0.773
0.764

0.897
0.833
0.741

Нивата на вътрешна надеждност на скалите в настоящото изследване са близки до
измерените от други автори, което е видно от приложената по-долу таблица. От друга страна
може да се отчете и зависимостта на коефициента Алфа на Кронбах от броя на изследваните
лица, влезли в извадките. За сравнение са изложени данните от мета-анализ на резултатите за
вътрешна съгласуваност на скалите, както и някои отделни изследвания влизащи в анализа
(R.Rohner, 2012).
Таблица 3. Сравнение между стойностите на Алфа на Кронбах
от различни изследвания (R.Rohner, 2012).
Автор
McGuir
& Earls
Ansari
Polat
Luft
Метаанализ

∗

Брой
изсл.
лица

Общо
за
теста

Родителско
приемане/
обич,топлина

Родителско
отхвърляне/
агресивно,
враждебно
поведение

Родителско
отхвърляне/безразличие,
пренебрежение

Родителско
недеференцирано
отхвърляне

Родителски
контрол ∗

40

0.82

0.78

0.85

0.58

0.65

-

82
120
645

0.86
0.80
0.97

0.80
0.89
0.97

0.87
0.86
0.96

0.52
0.79
0.81

0.61
0.76
0.94

-

5557

0.86

0.90

0.87

0.78

0.78

-

За скала „Родителски контрол” няма данни в посочения по-горе източник
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КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ
В таблицата по-долу са отразени само значимите корелации по съответните субскали,
измерени с коефициент на Пирсън (r).
Таблица 5. Значими коефициенти на корелация на Пирсън (r)
между поколенията по субскали
Скала
Родителско приемане /
топлина, обич
Родителско отхвърляне /
агресивно, враждебно
поведение

Родителско отхвърляне/
безразличие , пренебрежение
Родителско недеференцирано
отхвърляне

Родителски контрол
Забележка: *p<.05, **p<.01

Възприятието на …за…
детето → бащата
детето → бащата
детето → майката
детето → бащата
детето → бащата
майката → майката
бабата → бащата
бабата → бащата
бабата →бащата
детето → майката
майката → бащата
бабата → бащата
детето → майката
детето → бащата
детето → бащата
майката → бащата
бабата → бащата
бабата → бащата
бабата → бащата
детето → майката
майката → майката
бабата → бащата

Корелира
0.639 **
0.736 **
0.800**
0.485*
0.447*
0.663**
0.609**
0.596**
0.474*
0.652**
0.653**
0.495*
0.789**
0.450*
0.514*
0.566**
0.570*
0.732**
0.632**
0.485*
0.433*
0.491*

Възприятието на …за …
майката → бащата
детето → майката
детето → бащата
майката → майката
майката → бащата
майката → бащата
детето → майката
детето → бащата
майката → майката
детето → бащата
майката → майката
детето → бащата
детето → бащата
майката → бащата
майката → майката
майката → майката
детето → майката
детето → бащата
майката → майката
детето → бащата
майката → бащата
детето → бащата

В по-тъмен цвят са обозначено корелациите, които имат отношение към
разглежданата тема, т.е само тези където може да се види потомствена връзка.
Такива значимост има в субскали: „Родителско отхвърляне/агресивност, враждебност”
и „Родителско недеференцирано отхвърляне” и тя е идентична. Колкото повече се увеличава
възприятието на бабите за отхвърляне в съответните му измерения, толкова повече майките
се чувстват отхвърлени по същите скали от своите майки. От тук можем да предположим, че
бабите са повлияни и са възприели поведението на своите бащи. Тази тенденция се
прехвърля и в поведението на следващото поколение (майки), което е видно от оценката за
тях от децата им. От тези данни можем да предположим, че има тенденция на поколенческа
приемственост на родителското отхвърлящо агресивно поведение и на недеференцираното
родителско отхвърляне.
Някои тенденции, които правят впечатление от посочените значими взаимовръзки.
Първо, има силна положителна корелация между оценките на децата за родителското
приемане-отхвърляне от майката и от бащата. Тази тенденция присъства при всички
поколения и всички субскали. Казано с други думи, колкото по-висок е субективното
усещане на детето за топлина и обич по скалата за приемане (или съответно за
пренебрежение, враждебност по скалата за отхвърляне и т.н.) от майка си, толкова по-висока
е и тази оценка за бащата по същата скала. Това повдига въпроса как взаимодейства
възприятието за единият родител върху това за другият.
Второ, съществува положителна корелационна връзка между оценките на децата и на
майките за техните бащи по субскали: „Родителски приемане/топлина, обич”; „Родителско
отхвърляне/агресивност, враждебност”; „Родителско недеференцирано отхвърляне”. Такава
взаимовръзка между оценките за бащата се появява и при децата и бабите по субскали:

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

531

„Родителско отхвърляне/агресивност, враждебност”, „Родителско отхвърляне/безразличие,
пренебрежение”, „Родителско недеференцирано отхвърляне”, „Родителски контрол”. Тази
тенденция може да е културно обусловена или се пък да е потвърждение на твърдението на
някой теоретици, че изборът на брачен партньор е обусловен от родителския модел на бащата.
ЕДНОФАКТОРЕН ДИСПЕРСИОНЕН АНАЛИЗ
За целта на изследването е използван еднофакторен дисперсионен анализ.В Таблица 4
са представени резултатите от ANOVA теста, който анализира и отразява параметрите за
трите нива на независимата променлива, съотнесени към всяка от субскалите на въпросника
за родителско приемане-отхвърляне.
Таблица 4.Средни стойности, стандартни отклонения и резултати от One-Way ANOVA
Родителско приемане: Обич,
топлина

Майка

Родителско отхвърляне:
Агресивно, враждебно
поведение
Родителско отхвърляне:
Безразличие, пренебрежение

Недеференцирано родителски
отхвърляне

Родителски контрол

Родителско приемане: Обич,
топлина

Баща

Родителско отхвърляне:
Агресивно, враждебно
поведение
Родителско отхвърляне:
Безразличие, пренебрежение

Недеференцирано родителски
отхвърляне

Родителски контрол

деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо
деца
майки
баби
общо

N

19
19
19
57
19
19
19
57
19
19
19
57
19
19
19
57
19
19
19
57
19
17
19
55
19
17
19
55
19
17
19
55
19
17
19
55
19
17
19
55

Средни
72.1579
71.4211
69.1053
70.8947
24.5263
22.7895
23.3158
23.5439
20.2632
20.0000
24.1579
21.4737
15.7368
15.3684
16.2632
15.7895
35.4211
37.3158
39.1053
37.2807
71.5789
66.4706
64.2105
67.4545
22.2632
19.8235
23.1579
21.8182
21.4211
24.1765
27.5263
24.3818
14.4211
13.8824
16.2105
14.8727
33.6316
33.3529
35.7895
34.2909

SD
7.09666
6.62752
5.76286
6.53475
8.11287
5.36013
5.75473
6.44779
5.69446
4.33333
6.25622
5.71997
4.18784
3.70001
4.02550
3.92218
7.02627
7.73199
7.81661
7.55162
7.57419
10.78261
15.59052
12.02439
6.80557
3.12721
7.41068
6.21256
6.59390
7.69119
10.06296
8.50597
4.32455
3.12014
6.16963
4.77670
7.46258
7.47447
7.43549
7.40038

1.134

0.329

0.354

0.703

3.420

0.040

0.243

0.785

1.136

0.329

1.930

0.155

1.386

0.259

2.600

0.084

1.205

0.308

0.592

0.557
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От представените резултати е видно, че има тенденция на поколенческа приемственост на
родителското приемане-отхвърляне в неговите измерения (обособени в отделните субскали)
топлина и обич; проява на агресия и враждебност; неидентифицирано отхвърляне, родителски
контрол. С други думи има идентичност между родителското поведение (докладвано от
изследваните лица) на трите поколения за посочените му по-горе измерения.
Изложените данни показват, че няма поколенческа приемственост на родителското
отхвърляне в неговото измерение: родителско безразличие и пренебрежение при оценката на
майката. Можем да заключим, че съществува поне едно поколение родители от женски пол,
чийто средни стойности по тази подскала се различават.Такава разлика не е установена в
измерването на родителско безразличие и пренебрежение при оценката на поведението на
бащата, но там също резултата е най-нисък в сравнение с другите измерения на приемането и
отхвърлянето. Интерпретацията тук е двупосочна. Можем да предположим, че съществува
по-голяма вероятност да има унаследяване на родителското поведение на приеманеотхвърляне от бащата, тъй като не бе установена статистически значима разлика по нито
една от скалите. От друга страна, може да съществува тенденция това измерение на
родителстването да не се унаследява, тъй като с увеличаване на извадката разликата между
поколенческите средни може да увеличи.
Отново е видно, че има разлика в средните стойности на поколенческата
приемственост на родителското отхвърляне, изразяващо се в безразличие и пренебрежение
при майките.
От направения анализ на данните можем в голяма степен да потвърдим изказаната погоре хипотеза, а именно че съществува поколенческа приемственост на родителското
приемане-отхвърляне, тъй като такова липсва при една от подскалите (подскала: Родителско
отхвърляне в неговото измерение на безразличие и пренебрежение) при оценката дадена за
майките.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото изследване е опит да проследи поколенческата приемственост на
родителското приемане-отхвърляне.Данните в голяма степен потвърждават изказаната
хипотеза, че съществува поколенческа приемственост на родителското приемане-отхвърляне.
Такова не е установено само при родителското отхвърляне, изразяващо се с пренебрежение и
безразличие от майката. Трябва обаче да се има предвид, малкия размер на извадката, което
прави на извода не до там категоричен.
Проучването отваря някои въпроси и дава насока за последващи изследвания:
• Има ли тенденция някои от измеренията на родителското отхвърляне да се
възприемат по-лесно от следващото поколение?
• Какви са другите фактори, които влияят върху нивата на приемственост на
родителско приемане-отхвърляне?
• Има ли по-висока тенденция да се унаследяван поведението на бащата, повече от
това на майката?
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ЕМПАТИЯ, ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЛИЧНОСТЕН
ПРОФИЛ НА ПОМАГАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА
Проф.д-р Нели Илиева Бояджиева, СУ „Св. Кл. Охридски”
EMPATHY, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERSONAL PROFILE
OF HELPING SPECIALISTS FOR SOCIO-PEDAGOGICAL WORK
Prof. PHD Nely Ilieva Boiadjieva, Sofia University “St. Kl. Ohridsky”
В доклада се представят резултати от изследване на някои специфични особености на емпатията като
професионално-личностно качество необходимо за осъществяване на помагащия процес. Проучва се
равнището на емпатия, емоционалната интелигентност, психологически темперамент и личностен
профил на социални педагози като помагащи специалисти – студенти и работещи. Описва се ролята на
емпатията като основа на помагащия процес в хуманистичния подход и най-вече в центрираната към
клиента терапия на К. Роджърс. На емпирично равнище се коментира връзката между равнища
емпатия, емоционална интелигентност и личностен профила на социалните педагози като се прави
сравнение с други професии.
Some theoretical aspects of the empathy as professional personal feature necessary for the helping process,
especially for the socio-pedagogical work, are viewed in the paper. There is special stress on results of
humanistic psychology and pedagogy and client-centered approach of C. Rogers about the place and role of
empathy in helping-counseling therapeutic process. On the empirical level are commented the results of survey
of empathy emotional intelligence levels of students in helping professions and social workers. There is a
comparison as diagnostic personal profile and attitudes that necessary for effective counseling helping process.
Докладът е по проект на Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски” 087/08.05.2014 г.

ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА
Изследванията в консултативната, клиничната психология, педагогиката и социалните
дейности отбелязват недвусмислено ролята на емпатията в помагащия процес. Високите
емпатийни нагласи в междуличностното взаимодействие при просоциалното поведение са
доказани в помагащите професии. Терминът „емпатия” се дефинира широко с фокус върху
съпреживянането и интелектуалното разбиране с положителната нагласа към субекта, което
осигурява лекота и ефективност на комуникацията. В хуманистичната парадигма емпатията е
професионално-значимо личностно качество на специалиста в помагащите дейности, които
се извършват от педагог, психолог, социален работник или терапевт. Тя присъства в
професиограмата му наред с педагогическата общителност, наблюдателност, рефлексивност
[1][9][13][14][18] и др. В подготовката на терапевтите се предлага специфична “емпатична
лаборатория” за развиване на професионална рефлексия и себеизследване [6] .
Емпатията е част от необходимите личностни качества и умения, които трябва да
притежава помагащия специалист наред с искреност, отговорно отношение, доверие в себе
си, умения за общуване, за преодоляване съпротивата на клиента[16]. Тя е едно от
основните качества в модела за личност на ефективния консултант на базата на
хуманистичния подход при психолого-педагогическото консултиране. Тя се извежда наред с
автентичността, силата на личностната идентичност, саморефлексията, личностната
отговорност, дълбочината на отношенията в процеса на общуване, толерантността към
неопределеност и откритостта на собствения опит [20]. Този модел е едновременно ориентир
при подбора на специалисти, и програма за тяхната подготовка, квалификация и
професионално усъвършенстване.
Съществуващите направления в подготовката на помагащите специалисти на базата
на хуманистичната парадигма оказват изключително влияние върху развиването и
утвърждаване на консултирането в социално-педагогическа и психологическа практика. К.
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Роджърс особено силно допринася за утвърждаването на принципите на емпатичното
общуване и взаимодействие в помагащия процес[36]. Той е убеден, че само чрез емпатията
може за се познае феноменалното поле на другия и затова й отрежда специално място във
връзка с ръста и самореализацията на личността. Това твърдение е близо до тезите на К.
Юнг, А. Адлер, Р. Мей, А. Маслоу, К. Хорни и др. Емпатията като средство за
междуличностно разбиране, връзката й с мотивацията, морала и удовлетвореността от
работата при определени професии, се изследва и в организационната психология и
професиологията[12][19].
Друг феномен, който е предмет на научен интерес в социалната психология е
просоциалното поведение. Изследванията на Л. Берковиц (1993) показват, че при определени
обстоятелства хората могат да се трудят упорито за другите даже ако не получават никакво
възнаграждение за това. Наблюденията на това кога и защо едни хора помагат на други
нуждаещи се, без да очакват конкретна облага за себе си, насочват и към алтруистичните
нагласи [12]. Просоциалното поведение се изследва у нас са във връзка с подготовката на
специалисти в помагащите професии[18][25], както и в педагогиката - теорията на
възпитанието[28]. Емпатията се представя като неотменима, но не единствена
характеристика на просоциалното поведение в комплекс с други базисни личностни качества
харизматичност, автентичност, личностна идентичност, толерантност към неопределеност,
откритост на собствения опит, задълбочено проникване във вътрешния свят на другия в
междуличностното общуване, поемане на отговорност за друг в помагащото
взаимодействие[20].
К. Роджърс предлага клиенто-центриран и личностно-ориентиран подход, при който
се изискват три условия в консултативеното взаимодействие – конгруентност, безусловно
позитивно отношение и емпатия. Те помагат за превръщанетона клинетите в личности, които
работят със себе си за своето развитие. Ако помагащите специалисти не отговарят на тези
условия, те ще увеличат недостига на емпатия, която дезинтегрираните нуждаещи се
изпитват към себе си и другите. Личностно-центрираните консултанти могат съществено да
помогнат на клиентите да израснат и в индивидуално-личностен план. Това е основната идея
на Роджърс, която свързва психотерапията с възпитанието, психологията с педагогиката и
допринася за утвърждаването на емпатичното взаимодействие в помагащите профессии за
сциално-педагогическа работа[23][36].
Философите и социалните теоретици отдавна са приели, че изпитването на емпатия
води до по-голямо оказване на помощ и дори до алтруизъм. Това взаимоотношение е
демонстрирано емпирично, когато емпатията се индуцира чрез инструкции. Е.Стотланд и
колегите му показват, че когато се мери като индивидуална характеристика, изпитването на
емпатия също води до алтруизъм, особено там където оказването на помощ е лесно. От друга
страна те откриват, че в ситуациите, когато помощта за страдащ друг човек не е лесна и дори
не е възможна, изпитващият субект може да се опита да избегне неприятното чувство или
физически, или психологически като се “замрази”. Хофман доказва, че независимо кой
подход за емпатията е приет, само-отчетите показват по-високи резултати при жените,
отколкото при мъжете [12,291] . Когато С. Фешбах и А. Роу питат деца как се чувстват,
когато друг човек преживява различни емоции, момичетата показват по-силна емпатия [33].
Емпатията се разглежда и като ключово социално умение за вникване в чувствата на
другите, за заемане тяхната позиция и уважение към различната гледна точка като елемент
на емоционалната интелигентност (Голман, Д., 2000; 2010) и като следствие от
емоционалната и грамотност и компетентност на индивида (Уилкс, 1998). През 90-те години
се правят опити за разкриване на феноменологията и възможностите за измерване на т.нар.
емоционално мислене[37]. Емоционалното мислене се дефинира като способност за
“потъване” в емоциите – на своите собствени и на другите, за разбиране и извършване
съответни на тях действия [21,157]. Разработват се тестове и се въвежда термин
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емоционален коефициент [30]. Емоционалната интелигентност (осъзнаването, приемането и
вътрешният интегритет на собствените чувства и на другите), се нарежда сред най-важните
компоненти и изисквания за психологическата терапия и консултация [24, 186].
Емпатията играе ключова структуро-определяща роля за ориентация към професиите
тип “човек-човек” – особено за педагози и психолози и е задължителна вътрешна черта на
помагащите специалисти [38]. Хората от този тип професии и особено тези, които са
насочени към оказване на защита, помощ, подкрепа на нуждаещите се
(психолози, социални педагози и работници),следва да се отличават с повишено
равнище на емпатия, свързана с просоциални нагласи в поведението и алтруистична
насоченост. Ниското равнище на емпатия не следва да корелира с нагласа и потребност от
оказване на помощ. То показва липса на нагласи и мотивация за взаимодействие с други за
подкрепа, съпровождане и съветване. Тези, които не я притежават или се отличават с ниско
равнище на емпатия по-скоро се насочват към дейности, които не са свързани с
междуличностна подкрепа и взаимодействие, а с административно-обслужване в социалната
сфера, контрол, инспекция, ръководство и управление, събиране и обработване на
информация, документооборот и т.н.
На базата научните изследвания в хуманистичната парадигма, продължителните и
системни наблюдения върху помагащия процес и подготовката на специалисти за него, може
да се предположи, че насочването към помагащите професии е продиктувано от вътрешна
мотивация и нагласа за оказване на помощ, която произтича от дълбоки базисни личности
характеристики, коренящи се в човешката индивидуалност (самост). Те са представени в
психологически типове от К.Г.Юнг и развити от неговите последователи [1][2][4].
В психологията се допуска (И. С. Кон), че непосредствените емпатийни реакции са
вродени или се формират в първите години от живота дълго преди детето да се научи за
различава себе си от останалите[10]. Това кореспондира с теорията за типовете на К. Г. Юнг,
според която те се определят от доминирането на една от няколко двойки противоположни
психологически функции. Комбинацията от екстраверсия, интуитивна, чувстваща функция и
разсъдителност е по-често срещана при социалните педагози. Типичните портрети при
помагащите специалисти най-често с доминираща емоционална („чувстваща”) функция пред
мисловната[1][2].
Емоционалната интелигентност често се обвързва и с наличие на емпатия, което
предполага, че носителите й се отличават с по-високо равнище на това качество, но няма
категорични емпирични данни, които доказват причинно-следствена връзка между тях.
Може да се очаква, че типичните психологически темпераменти и личностни профили, които
се срещат по-често сред помагащите специалисти, вероятно ще се отличават и с по-високо
равнище на емпатия, но не може да се прогнозира дали то ще корелира и със същото ниво на
емоционална интелигентност.
ПОСТАНОВКА И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цел на настоящото изследване е да се установи равнището на емпатия, емоционална
интелигентност в психологически портрет на помагащите специалисти за социално
педагогическа работа. Предполага се, че те ще се отличават с по-високи емпатийни
тенденции и нагласи, развита емоционална интелигентност и психологически профил с
водеща интуиция и емоционална функция.
Проучването включва две основни групи – опитна група от помагащи специалисти в
социално-педагогическата сфера (студенти по социална педагогика и работещи като
социални работници и възпитатели) и контролна група от учители, образователни дейци и
други специалисти извън помагащите професии. Използват се два типа въпросници за
самооценка на личните качества, необходими в социално-педагогическата работа и за
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равнище на емпатийност (Въпросник на И.М.Юсупов), тестове - за емоционална
интелигентност (Тест на К. Андре) и за психологически портрет (Тест на Д. Кейрси).
Приложената методика за равнище на емпатийни тенденции е успешно използвана от
И.М. Юсупов[17, 287-289], както и други тестови проби [11]. Някои автори предлагат тази
методика като упражнение за самоподготовка при обучението на студенти по социалните
дейности [22, 244-246]. Методиката за диагностика третира емпатията като умение за
поставяне на мястото на другия и като способност за произволна емоционална отзивчивост
към преживяванията на други хора. Въпросникът включва 36 твърдения, на които се
отговаря с пет-степенна оценъчна скала. В зависимост от резултатите, може да се установят
пет равнища на емпатийност от най-високо до най-ниско, а третото се определя като
нормална степен[22, 244 ].
При изследването на емоционалната интелигентност се използва тестът на френския
психиатър Кристоф Андре [27]. Тестът се базира на 42 въпроса, за всеки от които са
възможни 4 отговора тип оценъчна скала като всеки от отговорите носи съответен брой
точки от 1 до 4, различен за всеки въпрос. Резултатът се изчислява, като се събират точките
от всеки отговор, което дава коефициент на емоционална интелигентност. Авторът определя
3 нива на коефициента – високо, средно и ниско.
Психологическият темперамент и личностен портрет се определят чрез въпросника на
Д. Кейрси. Той съдържа 70 твърдения, всяко от които има два възможни отговора, различни
за всяко твърдение. Изчисляването на резултатите става посредством сборуване на
отговорите „а” и „б” за определени групи въпроси, като накрая могат да се получат 4
възможни комбинации за определяне на темперамента и 16 различни типа психологически
портрет [2,144].
Изследването е проведено през 2012-2014 година и обхваща общо 200 души:
експериментална група - студенти по социална педагогика в СУ (53) и социални педагози и
работници (47); контролна група – учители и образователни дейци (50) и специалисти от
други професии (50).
КОМЕНТАР И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Допитването до мнението на студентите – социални педагози за самооценката на
собствените качества във връзка с изискванията към личността на ефективния консултант в
помагащия процес показва, че повече от половината са уверени, че притежават необходими
качества. Повече от три четвърти от тях (78% ) смятат, че ги притежават изцяло, а само
около една пета (22%) не са убедени в това и смятат, че имат само някои от тях. Сред найчесто оценяваните в много висока степен собствени качества, които те извеждат на преден
план са емпатийност, отговорност, търпение, оптимизъм, чувство за хумор и др. От
необходимите професионални умения, се споменават най-често уменията за изслушване,
предразполагане и спечелване на доверието, които кореспондират с откроените личностни
характеристики за емпатийно общуване. Оказва се, че в самопреценката на студентите не се
споменават други необходими качества в модела за личност на ефективния консултант като
автентичност, откритост на собствения опит, сила на личностната идентичност, високо
равнище на развитие на самопознанието, толерантност към неопределеност, дълбочина в
общуването и др. Голяма част не се чувстват сигурни в самопреценката си. По-голямата част
от изследваните са жени, тъй като сред подготвящите се за социално-педагогическа работа
доминира този пол. Малката част мъже – студенти, които са изследвани, демонстрират поголяма самоувереност, твърдейки че притежават всички необходими качества за ефективния
консултант в социално-педагогическата сфера. Жените са по-самокритични - една трета от
тях посочват, че имат само някои от качествата, а само 6% от мъжете се съмняват в това.
Всички, обаче са уверени, че се отличават със силна емпатия и твърдят, че умеят да вникват
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в чувствата и състоянието на нуждаещите се от помощ. Няма различия в зависимост от пол,
образователно-квалификационна степен и собствения опит.
Резултатите от приложение на въпросника за емпатийни тенденции при бъдещите
социални педагози показват, че две трети от тях (66%) имат много висока степен на емпатия
до екстремни стойности, които са далеч над нормата. Те притежават подчертана силно
изразена хуманна нагласа и желание за работа с хора, силна мотивираност и вътрешен
стремеж да се включат в помагащия процес. Те са изключително чувствителни, емоционално
отзивчиви към нуждите и проблемите на окръжаващите, желаят и имат самочувствие, че
умеят да установяват контакти, стараят се да не допускат конфликти и се стремят да намират
компромисни решения. В оценката на събитията повече се доверяват на своите чувства и
интуиция, отколкото на анализи и разсъждения. Те силно се нуждаят от одобрение и
приемане от другите и лесно могат да излязат от равновесие, ако не го получат.
Наблюденията и допитването до мотивите за избор на специалността показват интерес към
изучаването на хората и силна вътрешна просоциална мотивация, емпатийни тенденции и
алтруистични нагласи.
Една трета от студентите(34%) са в зоната на средните стойности, която отговаря на
нормата, присъща на го-голямо количество хора. Това са по-често лица с доминираща
сензорна и аналитична функция. Те не могат да се отнесат към силно чувствителните, но не
са безразлични към преживяванията на другите. Не са им чужди емоционалните прояви, но
умеят да ги самоконтролират. Предпочитат да съдят за другите по техните постъпки,
отколкото да се доверяват на личните си впечатления и емоции. В общуването са
внимателни, стараят се да разберат повече от казаното, но губят търпение при твърде силни
емоционални излияния на събеседника. Предпочитат деликатно да не изказват своята гледна
точка, ако не са уверени, че тя ще бъде възприета. При бъдещите социални педагози липсват
изцяло по-ниските равнища на емпатийност, което потвърждава изходните предположения и
констатации от други изследвания.
Сравнението с практикуващи социални педагози и работници показва съществена
разлика. При последните се наблюдават сравнително по-ниски показатели на емпатия. Две
трети са в долния край на средните стойности, които отговарят на нормата, но на границата с
недостиг на това качество, а една трета - в ниските стойности, но не най-ниско равнище.
Може да се предположи, че реалната практика в сферата на социално-педагогическата работа
и подпомагане е довела до снижаване на високите праговете на емпатия, а вероятно и до
емоционално изчерпване. Високото равнище на социална желателност е вероятно причина и
за силната мотивация и желание за оказване на помощ като елемент от самоосъществяването
в младежката възраст. Вероятно с това е свързана и силната амбиция за допринасяне на полза
за другите, алтруистичната нагласа и просоциалната насоченост, които корелират с високи
равнища на емпатийност при подготвящите се за помагащи дейности в университета. Найвероятно след първоначалния период на адаптация и особено след по-продължителна работа
в социалното възпитание и подпомагане, може да се предположи, че високите равнища на
емпатийност налични в началото, се занижават. Това е особено силно при липса или
несистемна супервизия и интервизия или собствена терапия преодоляване на трудности в
личностното израстване, справяне с дистреса на работното място, специална квалификация и
справяне с трудности при работа с клиентите в помагащия процес.
При практикуващите над десет години социални работници и педагози е налице
реално емоционално изчерпване, притъпяване на чувствителността, умора и дистанциране от
чувствата на клиентите. Това е свързано с процеса на професионална адаптация и
израстване, изграждане на умения за овладяване, самоконтрол и справяне със собствените
чувства. Спазването на правилата на психо-профилактика и психическата хигиена е част от
подготовката на помагащите специалисти и тяхната професионална подкрепа и помощ.
Твърде високото равнище на емпатия при студентите – социални педагози предполага
включване в подготовката им по консултиране на курсове, тренинги, практикуми и други
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форми, в които да усвояват техники и средства за самопредпазване и избягвате на синдрома
на изпепеляването и емоционалното изчерпване в практическата работа за помагащо
взаимодействие.
Като контролна група изследвани лица са педагози-учители, образователни дейцимениджъри, администратори с учителска правоспособност, с различен стаж като
преподаватели и/или училищни директори, които се обучават в магистърска степен по
образователен мениджмънт в СУ „Св. Кл. Охридски”. Оказва се, че при тях са равномерно
застъпени трите равнища на емпатия, но не и в най-ниските стойности. Най-висока степен
показват предучилищни педагози и начални учители, по-голямата част от които са
начинаещи. В границите на нормата- средно равнище са учители в средна и горна степен с
повече от пет години стаж в училище, по-голяма част-хуманитаристи. Ниска степен, макар и
не в най-ниски стойности, показват директорите и преподавателите с повече от 10 години
педагогически стаж. Тези резултати дават възможност по-ярко да се откроят набелязаните
емпатийни тенденции при бъдещите и реално практикуващите помагащи специалисти социални педагози. Съпоставката дава възможност да се направи извод, че ниските равнища
на емпатийност корелират с по-големия стаж и длъжността, което се потвърждава и при
изследването с работещите помагащи специалисти. Високите стойности са взаимосвързани с
липсата на опит и са по-често при начинаещите учители, но при студентите –социални
педагози са два пъти повече високо и свърхемпатичните. Средните стойности на границата
на нормата са най-често срещани при работещите помагащи педагози, които са два пъти
повече в сравнение с учителите на това равнище.
Изследването на коефициента на емоционална интелигентност при социалните
педагози показва, че почти равен брой имат висок коефициент (47%) при лек превес на тези
със средна стойност (53%). Нито едно от изследваните лица не показва резултати,
съответстващи на ниското ниво на емоционална интелигентност. За да се провери дали при
социалните педагози се наблюдава ниво на емоционална интелигентност различно от това
при останалите специалисти бяха изследвани същия брой лица, упражняващи други
професии. Резултатите и в едната и в другата група са абсолютно идентични.
Това обяснява и резултатите на настоящето изследване – емоционалната
интелигентност, като сложно-съставна характеристика е необходима в упражняването на
много други професии, както и във всеки един аспект от живота и се оказва, че не е
приоритет и не може да бъде приписвана в по-голяма степен на социалните педагози,
отколкото на други професионалисти. Това не омаловажава факта, че абсолютно всички
изследвани социални педагози показват стойности в средното и високото ниво.
За да се установи относително взаимовръзка и зависимост между емпатията и
емоционалната интелигентност могат се проследят резултатите по двата показателя и да се
очертаят общите тенденции. Оказва се, че сред участниците с висок коефициент на
емоционална интелигентност има представители и на трите равнища на емпатия, като те са
разпределени съвсем равномерно – по равен брой души притежават много високо, високо и
нормално ниво. При изследваните лица от групата със среден коефициент на емоционална
интелигентност се наблюдава по-неравномерно разпределение в трите нива емпатия, като
най-много представители има във високото ниво, следвани от тези в нормалното и най-малко
- в много високото. Това не означава, че че именно нивото на емоционална интелигентност е
детерминирало и по-ниските показатели за емпатия, тъй като общото ниво е високо и в
извадката няма представители нито на ниското ниво емоционална интелигентност, нито на
ниските степени на емпатия. Единствено може да се предположи, че лице с много нисък
коефициент на емоционална интелигентност би имало и по-ниски показатели на емпатията,
поради неспособността да се справя и овладява собствените емоции. Друга причина, на която
може да се отдаде това, че не се наблюдава пряка зависимост между двете характеристики е
многопластовостта на емоционалната интелигентност, на която емпатията в никакъв случай
не е единствен компонент.
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Резултатите от проучването на личностния профил с теста на Д.Кейрси показва, че
сред работещите педагози в социалната сфера се срещат в еднаква степен представители на
два психологически темперамента “Епиметей” ( „организатори”) и “Аполон” („катализатори
на груповата активност”). Професионалните социални работници, директори и
администратори са повече от типа на “организаторите”, а при социалните педагози,
педагогическите съветници и психолозите - от “катализаторите на груповата активност”.
Незначителна част - една десета принадлежат към темперамента “Дионисий” („практици”,
„реалисти”) и по-скоро като изключение се среща само едни представител на
психологическия темперамент “Прометей” („концептуалисти”, „генератори на идеи”), който
не е с хуманитарно образование и педагогическа подготовка.
Повече от половината - 60% са екстроверти, а останалите 40% - интроверти. Към
психологическия темперамент „Аполон” принадлежат 46% от извадката. Най-много са
представителите на индивидуалния тип “Хамлет”(21%), следван от Достоевски (15%).
Индивидуалните портрети „Хъксли” и „Есенин” като представители на есктратимните
импулсивни чувстващи интуитивисти са по-малко застъпени (10% ). Изследваните лица с
психологическия темперамент „Епиметей” („организатори”, „традиционалисти”) обхващаг
почти всички профили на сензорни рационалсти, които са почти поравно разпределени
между три портрета от този темперамент – „Юго” (16%), „Горки” (15%), „Щирлиц” (13%), а
„Драйзер” се среща само веднъж.
Психологичесикят портрет „Хъксли”, който се сочи в теорията на типовете като
„консултант”, „съветник”, „терапевт”, се среща сравнително рядко в цялата извадка (6%) и то
само при работещите като педагогически съветници или психолози в училище. Според
социониката, както и емпиричните данни от други изследвания ((Бояджиева, 2003),
професионално-личностният профил на помагащите професии в социалната сфера, се представя
чрез обобщените доминиращите характеристики на индивидуалния тип “Хамлет”- интуитивен,
чувстващ и преценяващ рационалист, с екстравертна ориентация. Това се потвърждава и от
настоящата извадка, в която най-голяма част (близо една пета), са от този тип.
Общата рекапитулация на извадката показва, че 90% от всички изследвани са
преценяващи рационалисти при вземането на решения, независимо към кой тип
принадлежат. Значителна част са със силна доминация на чувстващата функция - 70%.
Екстравертната ориентация доминира при 60% от изследваните. Що се отнася до опозицията
– “сензорика – интуиция”, може да се каже, че те са почти наравно представени. Така се
очертава отново психологическият тип „Хамлет”( „учител”, „актьор”) като обобщен портрет
на групата, както и силно присъствие и на индивидуалния тип „Юго”( „оптимист”,
„ентусиаст”, „вдъхновител”). Общите доминиращи психологически функции и за двата
портрета са екстроверсия, емоции и разсъдителност.
Следователно може да се заключи, че помагащите специалисти в сферата на социалнопедагогическата работа и подпомагане, които не са социални педагози, могат да бъдат
представители на различни психологически типове, но по-често те са екстроверти, в еднаква
степен имат водеща сензорика или интуиция, но много по-често са “етици”, а не “логици” .
Те са силно емоцинално доминирани и още по-силно разсъдителни във вземането на
решения, а много по-рядко - импулсивни или ирационални. Между тях не се срещат смесени
типове, което показва характерна изразеност на доминиращите функции.
В заключение се очертава изводът, че помагащите специалсти в социалнопедагогическата сфера в голяма степен имат развити силно емпатични способности,
детерминирани от доминираща емоционална функция пред мисловна, висока или средна
емоционална интелигентност, водеща разсъдителната способност пред импулсивността. Те са се
насочили съм помагащи професии на основата на вътрешната си потребност от “сливане”,
подкрепа чрез съпреживяване. Емоционалната интелигентност не се изисква само за тези
професии, но високото равнище на емпатийни тенденции и насоченост, водещите характеристики на психологическия темперамент съчетано с алтруистична насоченост, определят силната
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изява на просоциалните нагласи и желание за оказване на помощ в избора им на поприще.
Необходимо е те да се поддържат и подкрепят не само в процеса подготовка, целенасочено
обучение и квалификация, но и с редовна супер- и интер-визия, в групи за личен и професионален опит. В противен случай има реална опасност от деструктивни явления като дистрес,
емоционално изчерпване, подсъзнателно “заразяване”(инфекция) и пр. Основание за това
твърдение са резултатите от проучването на профила при практикуващи социални работници.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Емпатията е неотменима хуманно-личностна характеристика и условие за протичане
на помагащия процес наред с конгруентността и безусловно позитивното отношение към
клиента, според хуманистичната психология и педагогика. Тя е едно от основните качества
на личностно-хуманния профил в модела на ефективния консултант и е съществено условие
при подбора, подготовката и квалификацията на помагащите специалисти в социалната и
педагогическата сфера.
Всички изследвани лица– студенти по социална педагогика и работещи в тази сфера
са информирани, осъзнават, оценяват високо и извеждат на преден план емпатията като
личностно значимо професионално качество и умение, което се стремят да развиват. Поголямата част са уверени, че го притежават и го посочват сред морално - волевите качества
необходими за помагащия процес и важна предпоставка за изграждане на професионалните
умения. Това е важна предпоставка за избора им на професия и кауза.
Има известна разлика в зависимост от пола, но тъй като извадката на мъжете в
социално-педагогическата професия е твърде малка, не могат да се правят категорични
изводи. От изследваната група жените се представят като по-самокритични и рефлексивни,
но и по-чувствителни към възможностите за емпатийно общуване .
Има по-съществени различия в равнището на емпатийни тенденции и нагласи на
студентите и вече работещи помагащи специалисти. Те са по-посока на доминираща твърде
високата емпатийност на студентите в противовес на занижената степен при работещите, но
не и в най-ниски нива. При студентите две трети показват върхови екстремни равнища на
емпатийност, една трета са в горните граници на нормата и няма ниски стойности. При
действащитге социални работници и педагози две трети са на долната граница на нормата,
една трета показват ниско равнище на емпатийност, но не най-ниски стойности. Нивата на
емоционална интелигентност не показват различия при социалните педагози и
представителите на други професии за разлика от емпатията.Те са разпределени поравно в
рамките на висока и средна степен, а изобщо липсва ниска степен.
Препоръчително е да се наблюдават и диагностицират текущо и двете групи – на
входа и изхода на ВУ и съответно в процеса на натрупване на опит, професионализация и
при квалификацията на работещите. Би било добре при въвеждане в специалността и в
професията да се прилагат ориентировъчни и мотивационнни диагностични тестове, анкети
и самооценъчни въпросници при подбора и първоначалната подготовка за социалнопеагогическа работа, в първоначалната практика на начинаещите специалисти, при текущата
квалификация в социално-педагогически звена, заведения и институции. Това е елемент от
университетската подготовка, обучението и професионализацията за помагащите професии
за социално-педагогическата сфера. Необходимо е специално практическо обучение за
справяне с ефектите на емоционалното изчерпване на бъдещи и настоящи консултанти,
системна интер- и супервизия, поддържаща терапия за справяне с този синдром в работата.
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РАЗВИВА ЛИ СЕ СПОСОБНОСТТА ЗА СЪПОСТАВЯНЕ НА РЕЛАЦИИ
С ВЪЗРАСТТА – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДЕЦА НА 4 И 6 ГОДИНИ?
гл. ас. д-р Милена Митева Мутафчиева, Десислава Колева
Департамент „Когнитивна наука и психология“
Нов Български Университет
DOES THE ABILITY TO MAP RELATIONS DEVELOP: COMPARISON
BETWEEN 4- AND 6-YEARS-OLD CHILDREN?
Assist. Prof. Milena Miteva Mutafchieva, PhD
Desislava Koleva, M.Sc.
Cognitive Science and Psychology Department
New Bulgarian University
Настоящето изследване проверява дали способността на децата да съпоставят релации се развива с
възрастта и дали комбинацията от аналогия с влакче и тегличи като физическа репрезентация на
релацията „по-силен от“ ще улеснят 6 годишните деца при съпоставянето на транзитивни релации по
подобие на ефекта, който имат при 4 годишните деца. За целта са изследвани 63 4 годишни и 72 6
годишни деца, разпределени в три условия: контролно условие, условие с аналогия+тегличи и открити
обекти и условие с аналогия+тегличи и скрити обекти. Резултатите показват, че има влияние на
възрастта и по-големите деца се справят значимо по-добре в сравнение с по-малките. Има ефект на
аналогията и тегличите, но той се дължи само на повишението на резултатите на 4 годишните деца. Едно
възможно обяснение на тези резултати е, че по-големите деца се справят с тази задача и не са им
необходими фактори, които да ги улесняват. Възможно е също те да използват стратегия, която е
различна от тази на по-малките и да не решават задачите за съпоставяне като използват аналогия.
The current study aimed to explore whether the ability to map relations develops and whether the analogy and
draw-bars would facilitate children in transitive relational mapping task. In the experiment were studied 63 4years-old children and 72 6-year-olds. Children participated in three conditions: control condition,
analogy+draw-bars and visible objects condition and analogy+draw-bars and hidden objects condition. Results
show that there is an age effect and older children were significantly better than younger children. There is an
effect of analogy+draw-bars but it is due only to the increasing performance of 4-year-olds. One possible
explanation of these results is that older children can map relations and they don’t need any facilitating factors
to do so. It is also possible that 6-year-olds use different strategy and don’t solve transitive relational mapping
task by analogy.

ВЪВЕДЕНИЕ
Аналогията често бива определяна като важен механизъм, който може да бъде
използван за разсъждения както в една област, така и да улеснява разсъжденията, които
включват знание от различни области. Дъглас Хофстетер твърди, че „разсъжденията по
аналогия стоят в сърцевината на човешкото познание.“ [17], Ханс Селие, че “установяването
на аналогия е основата на всяко обяснение”. Въпросът доколко разсъжденията по аналогия
представляват базисен механизъм в човешкото познание и доколко са късно развита
способност е въпрос на дебати в литературата през последния четвърт век.
Една от най-широко използваните и цитирани дефиниции на разсъжденията по
аналогия е тази на Гентнер [10], която смята, че в основата на разсъжденията по аналогия
стои способността за откриване и съпоставяне на релации, а не съпоставяне на атрибути на
обекти. Именно поради това аналогиите предполагат по-скоро фокус върху релациите,
отколкото фокус върху обектите. Според Гентер при разсъжденията по аналогия се пренася
знание от един проблем (база) към друг проблем (цел), като това пренасяне се осъществява
след установяване на подобие между системите от релации на двата проблема [9, 10]. Голяма
част от теориите за аналогии разграничават различни субпроцеси в разсъжденията по
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аналогия и в повечето случаи тези процеси си приличат. Аналогията може да бъде разделена
на следните стъпки: 1) достъп/извличане на базата (ако тя не е експлицитно предоставена)
или кодиране на базата (ако е експлицитно представена); 2) съпоставяне между базата и
целта; 3) оценка на съпоставянето; 4) складиране на заключението в целта заключение за целта, направено на базата на това, което е познато от базата; и 5) извличане
на принципа [5, 6, 9, 29]. Обикновено съпоставянето се определя като най-важния процес в
разсъжденията по аналогия.
Много изследователи твърдят, че разбирането на релации и от там разсъжденията по
аналогия се появяват късно. Има различни гледни точки по този въпрос. Според теорията на
Пиаже децата започват да се справят с аналогиите едва в периода на формалните операции,
т.е. на 12 – 13 годишна възраст и това зависи от умението им да разпознават релации от „повисок” ред [18, 19]. Пиаже използва класическа задача за аналогии с картинки от типа
ръкавица:ръка::шапка:глава, като в посочения пример релацията е функционална. Той
свързва разсъжденията по аналогия конкретно с разбирането на релациите в един клас.
Промяната се осъществява от липса на способност за разпознаване на релациите от „понисък“ ред (релации между обекти, например ръка и ръкавица), през разпознаване на
релации от „по-нисък“ ред, но липса на способност за разпознаване на релации от „по-висок“
ред (релации между релациите; в горния пример и ръкавицата и шапката имат еднакви
релации с ръката и главата и затова релацията между двете релации, които свързват двойките
обекти, е еднаквост), до пълна способност да се правят аналогии.
Гентнер [9] твърди, че тази способност се появява вследствие на качествена промяна промяна от фокуса върху обектите и техните атрибути към фокус върху релациите. Според
нея имплицитния фокус върху релациите може да изглежда естествен за възрастните, но
определено не е естествен за децата и те не следват същите правила при интерпретирането на
аналогии и метафори. Този фокус върху атрибутите, според нея не е толкова свързан с
възрастта, колкото с експертизата и наличието на знание в конкретната област, в която се
прави аналогията. Качествената промяна, която тя дефинира, представлява епистемологична
промяна, т.е. с натрупването на знание децата и новаците стават все по-успешни в това да се
фокусират върху релациите.
Госуами от своя страна смята, че това, което се променя е знанието в съответната
област [11]. Тя допуска, че способността да се правят аналогии е налице много рано в живота
на човека, но трябва да е налице кохерентно знание в съответната област, което да обезпечи
правилното заключение. Това знание не се развива едновременно във всички области и това
определя различната успеваемост на децата в задачите за аналогии. Госвами не отрича
фактът, че аналогиите се променят с възрастта и децата на по-голяма възраст са по-успешни
в сравнение с тези на по-малка. Тази разлика се дължи именно на натрупването на знание за
релациите в съответната област и нарастването на експертизата, а не развитие на самата
способност.
Теорията на Халфорд [1, 15, 16] се опитва да свърже успешността в решаването на
задачите по аналогия с необходимите когнитивни ресурси, които се изискват за това
решаване. Той е първият, който предлага обяснението на връзка между способността да се
обработват релации и цялостното когнитивно развитие. Дефинира връзката между
способността за разсъждения по аналогия и генерални способности за обработка на
информация и според него логическото развитие е тясно свързано със способността на
децата да правят нарастващо сложни аналогии. Това, което се усъвършенства с възрастта, е
способността ни да обработваме все по-сложни релации. Теорията на Халфорд предполага
връзка между капацитета на работната памет и способността за разсъждения по аналогия. В
друга съвременна линия на разглеждане на разсъжденията по аналогия се предполага връзка
между аналогиите и екзекутивните функции. Според този възглед потискането играе
централна роля в тези разсъждения, особено когато в първия момент детето се сеща за по-
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лесно достъпни асоциации, а не за такива, които са по-трудно откриваеми и релевантни на
проблема, който трябва да бъде решен [27].
ПРЕДИШНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Съществуват изследвания, които показват наличие на ранна компетентност в
разсъжденията по аналогия, както в класически задачи за аналогия [2, 3], така и при аналогии
при решаване на проблеми [4. 28].
Въпреки тези доказателства, продължава да стои въпросът как децата могат да бъдат
улеснени да правят аналогии и кои са факторите, които биха могли да доведат до по-голям
успех. Най-често обект на изследване е способността на децата да съпоставят релации като
най-важния процес в разсъжденията по аналогия. В серия от изследвания Гентнер и колеги
[7, 8, 20, 26] проверяват влиянието на различни фактори върху способността на децата да
съпоставят транзитивни релации. Какво представлява съпоставянето на транзитивни
релации? Това е способност да се съпоставят релации между две съвкупности от линейно
подредени обекти (A>B>C и X>Y>Z). В този пример релацията A>B трябва да се съпостави с
релацията X>Y, а релацията B>C трябва да се съпостави с релацията Y>Z. Изследванията на
Гентнер и колеги демонстрират, че използването на език и по-конкретно на думи, с които да
бъдат назовани релациите, подпомагат децата при съпоставяне им. Експериментът, описан в
тази статия, е продължение на тази линия на изследвания на Гентнер и колеги и поради това
ще направим кратко резюме на изследването на Гентнер и Ратерман, чиято процедура стои в
основата на процедурата на настоящето изследване. Гентнер и Ратерман [8, 26] показват на 3,
4 и 5 годишни деца задача за съпоставяне на релации. Детето и експериментаторът имат по
една съвкупност от по три обекти с различни релативни размери (голямо, средно и малко).
Едновременно с това има един обект от съвкупността на експериментатора и един обект от
съвкупността на детето, които са е един и същ абсолютен размер. Експериментаторът скрива
своята карта по един обект от нейната съвкупност (например големия) и детето може да
намери своята карта под обекта със същия релативен размер (големия) от своята съвкупност.
Отговорите, обаче, могат да бъдат базирани на различни стратегии. Една стратегия е да
използват структурното сходство, т.е. да си изберат големия обект от тяхната съвкупност.
Друга възможна стратегия е да си изберат повърхностното сходство, т.е. обектът със същия
абсолютен размер. Трета възможна стратегия е да си изберат обектът със същата
пространствена позиция. В този експеримент Гентнер и Ратерман откриват, че когато
използват езикови етикети като „Татко“, „Мама“ и „Бебе“, децата се справят значимо подобре в сравнение с контролната група. В следващи изследвания Гентнер и Льовенщайн [7,
20] откриват подобен ефект на релационни думи като „на, във, под“ и „отгоре, отдолу, по
средата“. Въпреки че значимо повишават резултатите на децата, тези думи нямат толкова
силен ефект, колкото „Татко, Мама, Бебе“. Госвами [12] използва процедурата на Гентнер и
Ратерман, но иска да провери специфичното влияние на аналогията върху способността на
малки деца да съпоставят транзитивни релации. В нейното изследване аналогията е въведена
чрез приказката за Златокоска, в която татко Мечок има най-големите неща в къщата, мама
Меца средните, а мечето има най-малките неща в къщата. Тя открива, че децата на 3 и 4
години се справят със съпоставянето на транзитивни релации, но не открива специфичен
ефект на аналогията при тази задача.
Ефект на аналогията е открит в изследване на Мутафчиева и Кокинов [24], където
въвеждането на аналогията със семейството подобрява участието на децата в задачи за
съпоставяне на транзитивни релации. В други изследвания Мутафчиева и Кокинов откриват,
че аналогията с влакче, използването на тегличи или движение като физическа
репрезентация на релацията „по-силен от“ улесняват 4 годишните деца при съпоставянето на
релации [22, 24, 25]. В допълнение, Мутафчиева и Кокинов откриват доказателства, че
аналогията с влакче и тегличите повишават резултатите на 4 годишните деца при решаването
на транзитивни задачи [21, 23].
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Като естествено продължение на тази серия от експерименти, целта на настоящето
изследване е да провери дали подобен ефект на подобрение на способността да се съпоставят
транзитивни релации като следствие от използването на аналогия и тегличи ще се наблюдава
и при по-големи деца. Очакванията ни са, че по-големите деца ще се справят по-добре от помалките поради ред причини, обосновани теоретично. От една страна 6 годишните имат побогато знание за света, а Гентнер и Госвами предполагат, че знанието има фундаментално
значение за способността да се правят аналогии [9, 11, 12]. При по-големите деца обемът на
работната памет е по-голям и способността за потискане е по-добра и поради това според
теорията на Халфорд [1, 15, 16] и подходът на Ричлънд и колеги [27, 30], те би следвало да се
справят по-добре от по-малките.
ЕКСПЕРИМЕНТ
Настоящият експеримент проверява дали способността да се съпоставят релации се
променя с възрастта и дали факторите, които улесняват четири годишните деца в този
процес, а именно аналогия и физически репрезентации на релациите, ще улеснят по подобен
начин и децата на шест годишна възраст.
ХИПОТЕЗА
Хипотезата на изследването е, че способността за съпоставяне на релации се развива и
шест годишните деца ще се справят по-успешно в сравнение с четири годишните при
решаване на задачи за съпоставяне на транзитивни релации.
Втората хипотеза е, че аналогиите и физическите репрезентации на релациите
(тегличи) ще улесняват 6 годишните деца по подобен начин, по който улесняват и четири
годишните.
ДИЗАЙН
Дизайнът на експеримента е междугрупов с два фактора.
1.
Междугрупов фактор аналогия/тегличи.
Реално факторите, които се променят са два в този случай – с/без аналогия и тегличи и
с/без скрити обекти. Поради тази причина дизайнът може да бъде описан като условия, тъй
като не са изчерпани всички варианти на групите. В експеримента са изследвани три условия
в зависимост от този фактор:
• Контролно условие: няма физически обекти, които да представят
релациите и не се използва аналогия с влакче. Обектите от съвкупностите
на детето и експериментатора са открити.
• Условие с открити обекти: в това условие са използвани тегличи, които
да обозначават релацията „по-силен от“ и е въведена аналогията с влакче.
Обектите от съвкупностите на експериментатора и детето са открити.
• Условие със скрити обекти: използвани са тегличи и е въведена
аналогия. Обектите на детето са скрити, а тези на експериментатора са
открити.
2.
Междугрупов фактор възраст с две нива
• първо ниво – 4 годишни деца
• второ ниво – 6 годишни деца
Зависимата променлива е броят на верните отговори, основани на подобието на
релациите.
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СТИМУЛИ
В експеримента са използвани 6 съвкупности от идентични по вид животни – 6 лисици, 6
мечки, 6 бухала и т.н. При един опит се използва една съвкупност. Три от животните формират
съвкупността на експериментатора и три на детето. Във всяка съвкупност има голямо, средно и
малко животно, които имат различен абсолютен размер в съвкупността на експериментатора и
детето. Един от обектите от съвкупността на детето има еднакъв абсолютен размер с един от
обектите от съвкупността на експериментатора (фиг.1). Различните съвкупности от животни са с
различен размер и пространствена позиция във всяка задача.

Фигура 1: Пример за стимулите, които са използвани в контролното условие. Три от животните
образуват съвкупността на експериментатора, а три – съвкупността на детето. С бели стрелки
са посочени двете животни, които са с еднакви абсолютни размери, а с черни двете животни,
които са с еднакви релативни размери (това са най-малките животни в двете съвкупности).

В допълнение към животните са използвани 3 бели кутии с еднакъв размер, които
служат за закриване на животните от съвкупността на детето в условието със скрити обекти
и четири теглича, които са под формата на стрелки с червен връх. Тегличите се използват, за
да свържат животните, така че по-силното животно да може да дърпа по-слабото, като
стрелката сочи по посока на по-силното животно (виж секция процедура и фиг.2).

Фигура 2: Пример за стимулите, използвани в Условието със скрити обекти.
На снимката се виждат трите еднакви по размер бели кутии, които закриват животните
на детето и два теглича, които свързват животните помежду им, така че да изобразят влакче,
където по-силното животно дърпа по-слабото.

Задачите представлява един тренингов и пет тестови опита за съпоставяне на транзитивни
релации подбрани така, че отговарят на определени критерии: 1) различна пространствена
конфигурация от стимули във всяка задача; 2) пространствената позиция на правилния отговора
и на обекта с еднакъв абсолютен размер е рандомизирана в различните задачи.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

548
ПРОЦЕДУРА

Във всеки опит детето вижда две триади от животни, подредени на случаен принцип,
разположени в триъгълна конфигурация, така че да могат да се поставят тегличите между
тях. Експериментаторът скрива карта под едно животно от своята съвкупност и казва на
детето, че може да открие своята карта „на същото място“ в своята триада. Верният отговор
винаги се намира на мястото, отговарящо на структурното подобие, т.е. за да отговори
правилно детето трябва да избере обекта със същия релативен размер (голям, среден, малък)
от своята съвкупност, а не със същия абсолютен размер или същата пространствена позиция.
Всяко дете участва в индивидуална експериментална сесия.
Инструкцията за контролната група е следната:
„ Сега ще играем на една игра за скриване и намиране на карти. Аз имам три бухала и
ти имаш три бухала. Ето виж, от моите бухали този бухал е по-силен от този бухал
(голям и среден). А от твоите 2 бухала (голям и среден) кой е по-силен? А от тези 2 мои
бухали (среден и малък), този е по-силен от този. А от тези два твои бухали (среден и
малък) кой е по-силният? Затвори си очите, за да скрия карта под някой от твоите бухали.
Аз ще скрия моята карта под този бухал, къде е скрита твоята карта?“
Инструкцията за условието с открити обекти е следната:
„Сега ще играем игра на криене и намиране на карти. Аз имам три бухала и ти имаш
три бухала. Ето виж, от моите бухали този бухал е по-силен от този бухал (голям и
среден) и аз ще сложа този теглич така че по-силният бухал да може да дърпа по-слабия. А
от твоите 2 бухала (голям и среден) кой е по-силен? Моля, сложи теглича, така че посилният бухал от двата да може да дърпа по-слабия. А от тези 2 мои бухали (среден и
малък), този е по-силен от този и аз ще сложа друг теглич, така че по-силният бухал да
може да дърпа по-слабия. А от тези два твои бухали (среден и малък) кой е по-силният?
Моля, сложи втория теглич, така че по-силният бухал да може да дърпа по-слабия.
Виж, моите бухали приличат на влакче и твоите бухали приличат на друго влакче.
Затвори си очите, за да скрия карта под някой от твоите бухали. Аз ще скрия моята
карта под този бухал, къде е скрита твоята карта?“
Инструкцията за условието със скрити обекти е същата като горната, със следното
допълнение след поставянето на тегличите между животните в двете съвкупности:
„Сега ще скрия твоите животни с тези кутии, за да стане играта по-интересна.
Виж, моите бухали приличат на влакче и твоите скрити бухали приличат на друго влакче.
Аз ще скрия моята карта под този бухал, къде е скрита твоята карта?“
УЧАСТНИЦИ
Изследваните деца са 63 четири годишни и 72 шестгодишни деца разпределени в
следните групи:
• 63 четири годишни деца със средна възраст 4 години и 6 месеца,
разпределена между 4 години и 1 месец и 4 години и 11 месеца
o Контролна група – 25 деца
o Група с открити обекти – 25 деца
o Група със скрити обекти – 20 деца
• 72 шестгодишни деца със средна възраст 6 години и 6 месеца,
разпределени между 6 години и 1 месец и 6 години и 11 месеца
o Контролна група – 20 деца
o Група с открити обекти – 21 деца
o Група с открити обекти – 31 деца
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РЕЗУЛТАТИ
Данните са обработени чрез дисперсионен анализ по метода ANOVA. Описателните
статистики са показани в таблица 1. Средните стойности са от максимален бал 5, защото за
всеки верен отговор на детето му се приписва 1 точка, а броят на задачите е 5.
Таблица1: Описателни статистики за трите групи за двете възрасти.
Групи
Контролна група (без
тегличи и аналогия)
Група с тегличи +
аналогия и открити
обекти
Група с тегличи +
аналогия и скрити
обекти

средна
стойност
1.44

4 годишни
ст. отклонение

средна стойност

6 годишни
ст. отклонение

0.922

3.15

1.387

2.80

1.607

2.86

1.878

3.30

1.593

3.29

1.395

При анализа на данните на двете възрастови групи се открива ефект на възрастта (F(1,
129) = 4.960, p = 0.028), т.е. по-големите деца се справят значимо по-добре при
съпоставянето на релации в сравнение с по-малките деца (фиг.3). Това, разбира се, не е
изненадващо, защото това е способност, която се променя и подобрява в развитието и даже и
без наличието на фактори, които да я улесняват, 6 годишните в контролната група се справят
с подобни задачи.

Фигура 3: Разпределение на резултатите на двете възрастови групи в зависимост
от условието. Има ефект на възрастта (F(1, 129) = 4.960, p = 0.028).

Анализът показа и ефект на междугруповия фактор (F(2, 129) = 4.721, p =0.011), което
означава, че комбинацията между физически репрезентации на релациите и аналогия
улесняват децата при съпоставянето на релации (фиг. 4). При по-внимателен анализ, обаче,
се оказва, че този ефект се дължи основно на повишението на резултатите на 4 годишните
деца. При сравнението между групите на 4 годишните деца се откриват статистически
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значими разлики при сравнението на контролната група с групата с открити обекти (p=0.010)
и между контролна група и групата със скрити обекти (p<0.001). Аналогията с влакче и
тегличите подобряват резултатите на децата на 4 годишна възраст при съпоставянето на
релации. Не се открива разлика между групите с открити и скрити обекти (p=0.484), което
означава, че децата на 4 годишна възраст се справят еднакво добре със съпоставянето на
транзитивни релации при скрити и открити обекти от своята съвкупност, когато използват
тегличи като репрезентация на релацията „по-силен от“ и аналогия с влакче.

Фигура 4: Разпределение на резултатите на децата в зависимост от условията, в които
са участвали. Има ефект на условието (F(2, 129) = 4.721, p =0.011).

Сравнението между отделните групи на 6 годишните деца показа, че няма разлика
между отделните двойки групи.
При сравнението на резултатите на отделните групи единствената открита
статистически значима разлика е между контролните групи на 4 и 6 годишните деца. Вижда
се, че големите деца са значимо по-добри при съпоставянето на релации, в сравнение с помалките (р = 0.001) без наличието на фактори, които ги улесняват.
В допълнение данните бяха анализирани с t-тест, за да се провери справянето на всяка
една от двете възрастови групи в сравнение с нивото на шанса (1.66). Резултатите за
възрастовата група от 4 годишните деца показват, че контролната група се справя на нивото
на шанса (t(17)=1,023, p=0.321), за разлика от двете експериментални групи, които се справят
значимо над шанса (за откритите обекти t(24)=3,526, p=0.002 и за скритите t(19)=4,586,
p=0.000). Всички групи от 6 годишни деца се справят значимо над шанса (за контролна група
t(19)=10,157, p=0.000; открити обекти t(20)=2,904, p=0.009 и за скрити обекти t(30)=6,480,
p=0.000).
Основният извод, който може да се направи след направените анализи, е че 4
годишните деца не могат да се справят със съпоставянето на релации без наличието на
допълнителни фактори. Физическите репрезентации на релациите в комбинация с аналогията
с влакче улесняват децата на 4 годишна възраст да съпоставят релации и благодарение на
тези фактори, 4 годишните деца достигат нивото на 6 годишните.
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Същото не може да се твърди за 6 годишните деца, които се справят значимо над
шанса във всички условия със и без наличието на улесняващи фактори и използването на
тегличи и аналогия не ги подпомага допълнително.
ДИСКУСИЯ
Резултатите от настоящия експеримент показват ясно, че способността да се
съпоставят транзитивни релации се развива с възрастта и 6 годишните деца се справят подобре в сравнение с 4 годишните. Тези резултатите са консистентни с предишни емпирични
изследвания и теоретични допускания. Възможно е този ефект да се дължи на качествена
промяна, както предполага Гентнер [9]. Тя смята, че възрастта на която се осъществява
промяната от фокус върху атрибутите на обектите към фокус върху релациите, е между 4 и 5
години. Децата, участници в настоящия експеримент, са на възраст 4 и 6 години и е
възможно в тези две години да се преживява и постига качествената промяна, описана от
Гентнер. Възможно е да има количествена промяна. За две години, каквато е разликата
между двете възрастови групи, знанието на децата се обогатява и те познават повече
релации, свързващи обектите в света около тях. Възможно е не развитието на самата
способност, а това количествено натрупване на знание да е причината за развитието, както
предполага Госвами [11]. Разбира се, възможно е в този диапазон децата да преживяват и
количествена и качествена промяна и съчетанието от двете да прави по-големите деца подобри от по-малките.
Със сигурност, обаче, резултатите от този експеримент са консистентни с тези на
други изследвания, които показват наличие на способност да се правят аналогии и да се
съпоставят релации на възраст, много по-ранна от тази, която се предполага в теорията на
Пиаже [18, 19].
Възможно обяснение на тези резултати може да се открие и в теоретичните
допускания на Халфорд, който твърди, че с възрастта децата имат възможност да
преработват и задържат в работната си памет повече на брой и по-комплексни релации [16].
Той смята, че на възраст 5 години децата са в състояние да обработват тернарни релации
(релации, които свързват три обекта) и поради тази причина е възможно децата на 6 години
да се справят с подобен тип задачи.
Откритията са консистентни и с допусканията за развитието на екзекутивните
функции и по-конкретно на способността за потискане, което очевидно се променя във
възрастта между 4 и 6 години. Източник за промяната на екзeкутивните функции между 4 и 6
години.
Втората хипотеза на изследването не се потвърждава, защото комбинацията от
аналогия и тегличи не улеснява 6 годишните деца по подобие на 4 годишните.
Четиригодишните деца могат да се справят със задачи за съпоставяне само при наличието на
улесняващи ги фактори като тегличи и аналогия с влакче. Този факт е консистентен с
резултатите от предишни изследвания [8, 20, 26], които от своя страна показват, че деца на 4
годишна възраст не могат да се справят със съпоставяне на релации без използването на
езикови етикети, както и резултатите от изследвания на Мутафчиева и Кокинов, които
показват, че децата на 4 години могат да съпоставят релации между открити обекти, само
когато се използват тегличи и/или аналогия с влакче или семейство [24, 25].
Децата на шестгодишна възраст се справят със задачите, без да имат нужда от
улесняващи фактори, което си проличава от резултатите на контролната група, чиято
успеваемост е значимо по-голяма от шанса. Остава интересен и отворен въпросът, обаче,
защо аналогията с влакче и тегличите не улесняват 6 годишните деца в по-голяма степен,
тенденция, която се потвърждава многократно при 4 годишни деца. Едно евентуално
обяснение на този факт, би могло да бъде, че 6 годишните деца така или иначе се справят със
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съпоставянето на релации и аналогията и физическите репрезентации не са им необходими,
за да успеят в тази конкретна задача.
Има данни, че тегличите като самостоятелен фактор без добавянето на аналогия
подобряват участието на 4 годишните деца [24]. Мутафчиева и Кокинов обясняват този
ефект на тегличите като начин да се улеснят децата при кодирането на релациите.
Трудността в разбирането на релациите може да се дължи на трудности в кодирането и
обработването им. Релациите не са видими в света (за разлика от атрибутите на обектите) и
поради тази причина може би костват повече когнитивни усилия, за да бъдат обработени. За
да може едно дете да се справи със съпоставянето на релации, те трябва да са му познати и то
да направи свои връзки с наличното си знание, съответно да запомни тяхното значение в
конкретната задача. Тегличите явно подпомагат това кодиране при 4 годишните и в
допълнение облекчават работната памет, защото децата не се налага да помнят релациите,
само трябва да погледнат тегличите и да използват информацията, която те им дават Няма
подобно влияние при 6 годишните. Възможна причина е, че по-големите деца кодират
релациите с по-голяма лекота и коректност, имат по-голям обем на работната памет и нямат
нужда от тегличи, които да ги улесняват.
Ако тези хипотеза са верни, обаче, резултатите в експерименталните групи би
трябвало да стигат до максималните възможни резултати (5 точки), а това не е така, което е
озадачаващо. Възможно е, 6 годишните деца да използват съвсем различен механизъм за
решаването на тази задача от 4 годишните деца и аналогията и тегличите да не влияят върху
този механизъм. Децата на по–малка възраст нямат знанията и уменията на децата на
шестгодишна възраст и е възможно поради тази причина факторите, които участват в
изследването, да им влияят по–силно отколкото на шестгодишните. Много изследователи
показват, че разсъжденията по аналогия се развиват и по-големите деца се справят по-добре
от по-малките. Децата в училищна възраст могат да се справят далеч по-добре [13] със
задачи за съпоставяне на релации дори когато нямат „подсказка” или явно представени
репрезентации на релациите, каквито се явяват „тегличите” в настоящите изследвания.
Въпреки всичко, обаче, е контраинтуитивен фактът, че след като има изследвания, които
показват, че децата с възрастта използват аналогията все по-успешно и след като
способността за съпоставяне на релации се подобрява, защо аналогията в този случай не
улеснява 6 годишните деца. Би следвало комбинацията от аналогии и тегличи да доведе до
таванен ефект, което в нашия експеримент не беше постигнато.
Изследванията в областта ще търсят отговора на тези и на много други въпроси свързани
с аналогиите и теориите за тях, които в момента са предизвикателство за научните среди.
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АНАЛОГИИ И ТЕОРИИ ЗА МЕНТАЛНИЯ СВЯТ ПРИ ДЕЦАТА:
ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЕЗИ СПОСОБНОСТИ?
Кристина Каменова Гоцева-Българанова
гл. ас. д-р Милена Митева Мутафчиева
Департамент „Когнитивна наука и Психология“
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ANALOGIES AND THEORY OF MIND IN YOUNG CHILDREN:
IS THERE ANY RELATION BETWEEN THESE ABILITIES?
Christina Kamenova Gotseva-Balgaranova, M.Sc.
Assist. Prof. Milena Miteva Mutafchieva, PhD
Cognitive science and Psychology Department
New Bulgarian University
Разсъжденията по аналогия и теориите за менталния свят в детска възраст представляват обект на
множество изследвания в областта на когнитивното развитие. Малко са литературните източници,
обаче, в които двете познавателни способности се разглеждат като имащи връзка помежду им. Откриват
се теоретични постановки предполагащи наличието на връзка, но не и много емпирични доказателства.
В теоретичната част на статията е изложена идеята, че аналогията е в основата на други когнитивни
процеси, един от които са теориите за менталния свят. Ако подобна връзка бъде открита, то тя би била
причинно-следствена и по-добрия успех в разсъжденията по аналогия би следвало да води до по-добро
справяне в задачи за погрешни вярвания. От друга страна, двете способности е възможно да имат
корелационна връзка помежду си през трети фактор – например екзекутивни функции и по-конкретно
потискането. Това допускане е основано на множество изследвания, които показват, че всяка едно от
тези способности зависи от нивото на потискане, което притежават децата. Цел на настоящето
изследване е да открие съществува ли връзка между разсъжденията по аналогия и теориите за
менталния свят и по-конкретно успеха при решаване на задачи за погрешни вярвания при малки деца
на 4 годишна възраст. За целта децата участват в два теста и решават задачи по аналогия и задачи за
погрешни вярвания. Резултатите показват значима положителна корелация между постиженията им в
решаването на двата вида задачи. Тези данни подкрепят тезата, че двете способности са свързани, като за
откриването на вида връзка предстоят нови изследвания.
Reasoning by analogy and Theory of mind (ToM) in early childhood have been an object of research in the field
of cognitive development for many years. There are little data which support the idea that there is a relation
between these two abilities. Theoretical claims about this connection can be found but there are not enough
empirical data. Our goal is to find such a relation. The idea that analogy is in the core of other cognitive abilities
including ToM is exposed in the theoretical part. If this is true there should be a casual relation between the two
abilities. Therefore if provided with an analogy, children should have higher success on solving false belief tasks.
On the other hand these two abilities could be related through a third factor like executive functions, specifically
inhibition. This assumption is based on two lines of research that provide data that each of these abilities
depends on the children’s measured level of inhibition. The present research is an attempt to find whether there
is any relation between analogy making and the ability to solve false belief tasks. We studied 4-year-old children
who participated in two tests: solving analogy and false belief tasks. Our results show that children’s scores on
the two type of tasks are significantly positively correlated. This data supports the thesis that the two abilities are
related but the refinement to the type of relation will require more future research.

ВЪВЕДЕНИЕ
Теориите за менталния свят (ТоМ) представляват когнитивна способност, при която
хората възприемат останалите като агенти, които имат намерение да направят нещо, имат
желания и вярвания. Менталният свят на другите бива интерпретиран в термините на
състояния, намерения, като вярвания и желания. Иначе казано, това е способността на хората
да предполагат какво другите мислят, вярват, искат, имат намерение да направят. Тази
способност включва и разбирането, че менталните състояния на другите може да са различни
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от собствените състояния, а също така могат да са различни от действителността (погрешни
вярвания, недовършени намерения).
Дефиницията на ТоМ свят касае всички ментални състояния, но същинското
разбиране се измерва чрез задачи за разбиране на погрешните вярвания. Общоприето е, че за
да кажем, че някой има теория за менталния свят, това означава, че той разбира погрешните
вярвания на някой друг. Смята се, че при децата тази способност не се развива преди четирипет годишна възраст. Децата започват да боравят с термините на вярвания и желания около
три годишна възраст, но тогава те все още основават отговорите си на личното си знание.
Пример: “Сам иска да си намери играчката. Тя може да е скрита в гаража или на
верандата. Но Сам мисли, че играчката му е на верандата. Къде ще си потърси играчката
Сам: на верандата или в гаража?” [30]. Дете на три години ще отговори вярно на въпрос,
касаещ нечии истински вярвания, както в примера, дори да не знае нищо за съзнанието на
другия, тъй като ще основе отговора на собственото си знание. При погрешните вярвания
обаче нечии други вярвания не съвпадат с реалността и детето не може да отговори,
основавайки се на това вярване/знание. Три годишните деца се провалят на задачите за
погрешни вярвания.
Задачите за погрешни вярвания са няколко основни типа, но два от тях са най-широко
използвани – за смяна на локализацията, тип Сали-Ан [3] и за заблуждаващо съдържание,
тип „Смартис“ [22] (фиг. 1). В тестът Сали-Ан на сценотест пред детето се разиграва
ситуация с кукли. То вижда как Сали слага своето топче в кошницата и излиза. Докато нея я
няма, друг герой - Ан премества топчето в кутията. Има контролни въпроси, чрез които се
следи дали детето разбира случващото се. Тестовият въпрос накрая е: „Когато Сали се върне,
къде ще потърси топчето си?“. Тестът „Смартис“ обикновено се разиграва като реална
ситуация, в която на детето се показва кутия от бонбони, която има обичайно съдържание.
На този въпрос децата отговарят, че има бонбони, тъй като това е консистентно с предишно
знание, което те имат. Експериментаторът отваря кутията и показва на детето, че в нея има
моливи. Има и трети човек, който е извън стаята, за чиито вярвания се пита. Тестовият
въпрос е: „Ако аз сега попитам твоят приятел какво има в кутията, той какво ще ми
отговори?“.

А)

В)

Фигура 1. Класически тестове за проверка способността за разбиране на погрешните вярвания
на децата: А) смяна на локализацията Сали-Ан; В) заблуждаващо съдържание.

Разбирането на вярванията в детска възраст е интересен феномен, който съдържа
ментално и нементално. Реалността и обектите в нея, мислите и възприятието формират
триада, благодарение на която децата започват да формират репрезентации и да мислят за
собствените действия и намерения, както и за тези на другите. В интуитивните теории за
менталния свят вярванията определят менталните причини за поведенията [32]. Те обаче
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могат да бъдат погрешни, както и мислите за вярванията на другите. Погрешните вярвания
също мотивират поведение, само че агента е дезинформиран. Истинските и погрешните
вярвания всъщност са две едновременно съществуващи репрезентации на една и съща
реалност, които обаче са в конфликт. Дете, за да предвиди поведение или действие, трябва да
разбира как менталният свят борави с репрезентациите и как да интерпретира информацията
за тях. Всичко това представлява много голям въпрос в детското развитие [33]. Децата на 3
годишна възраст допускат типични грешки като посочват грешната локализация, където
предметът реално се намира и избират вярване, което съвпада с тяхното собствено. Подобен
дефицит в разбирането на погрешните вярвания се интерпретира като по-генерално
ограничение в разбирането на намеренията [33]. Тази компетентност нараства при децата на
около 4 годишна възраст.
Обяснение за това ограничение предлагат Уелман и Барш [31], според които
системните грешки, които децата допускат се дължат на друг тип конфликт, при който
желанието се противопоставя на вярването и тогава 3 годишните деца изграждат съждение
на базата на желание. Според Уелман за по-малките деца (около 2-3 години) по-силния
мотив за едно действие е желанието в сравнение с вярването. Още на 2 годишна възраст е
налично разбиране и предвиждане на поведение на база желания, но то не е представено чрез
репрезентации. Теории за менталния свят представени чрез репрезентации е способност
характерна за над 3 годишна възраст, когато вече е развита и психологията на вярванията.
Алисън Гопник [11] предполага, че знанието за менталния свят е придобито. Според
нея съществува връзка между закономерностите на света и вярванията на хората, т.е. светът
ограничава начина, по който ние можем да мислим за него. Според нея ТоМ се променя в
резултат от опита, който придобиваме с възрастта, а резултатът от опита бива интегриран в
структурите от знание. Иначе казано, опитът има ефект върху репрезентациите и вярванията,
и поради ограниченията на света, логическата структура на знанието може да изисква то да
бъде придобивано във фиксиран ред.
Фактори, които повлияват развитието на погрешните вярвания:
Екзекутивен контрол – на около 4 годишна възраст се наблюдава нарастващо умение
в разбирането на погрешни вярвания. По същото време се наблюдава и нарастване на
екзекутивния контрол [24]. Пърнър говори по-конкретно за инхибиторния контрол
(способността за потискане), който се появява и използва спонтанно при две състезаващи се
схеми в зависимост от това коя е по-релевантна на ситуацията. Има обяснение, според което
задачите за погрешни вярвания всъщност представляват задача за потискане (executive
inhibition task) [26]. При решаването на тази задача се изисква потискане на доминиращия
или предпочитан отговор, т.е. реалната локализация на обекта. Доказателство в подкрепа на
тази хипотеза идва от изследвания на Уелман и Барш [30], според които децата, които нямат
разбиране за погрешните вярвания отговарят с „не знам“ на тестовия въпрос на задачата, т.е.
нямат потенциален отговор или стратегия, които да се налага да бъдат потискани. Друго
обяснение предлага Пърнър [24], според който детето може да започне да разбира нуждата
от потискане на собствения си отговор, когато разбере, че отговорите и действията на
агентите могат да противоречат на действителните им намерения, в зависимост от това какво
знаят. Четири годишните разбират менталните състояния като нещо с причинно-следствена
сила (което кара хората да действат), дори действията им да се разминават с реалността.
Език – открита е корелация между езиковите умения и разбирането на погрешните
вярвания [6]. „Мисля“, „чувствам“, „вярвам“ са трудни понятия за по-малките деца и те не ги
разбират. Започват да ги използват и да научават значението им около 3 годишна възраст, в
следствие на това започват да им обръщат повече внимание. Смята се, че езикът има основна
роля за социалното познание, тъй като помага за формирането на репрезентации и
маркирането на емоции, като по този начин увеличава психологическото познание за себе си
и другите.
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- Семейната структура – оказва се, че отношенията майка-дете имат голямо значение
за развитието на разбирането на ТоМ. Деца, чиито майки по-често говорят за емоционалните
си състояния и ги назовават, се справят по-добре и по-бързо със задачите за погрешни
вярвания [7]. Открити са подобни доказателства и при изследвания на деца с по-големи братя
и/или сестри [23].
Аналогии
Умението за разсъждение по аналогия е основно за човешкото мислене [16].
Аналогията представлява разсъждение за отношенията между обектите. По-конкретно това е
способността на човек да разсъждава за подобието на релациите между обектите [8]. Когато
става дума за разсъждение по аналогия е важно е да се разграничават структурно сходство
(подобие на релациите) и повърхностно сходство (подобие на свойствата или признаците на
обектите). Една от разпространените дефиниции на тази когнитивна способност е на Гентнер
и гласи, че разсъждението по аналогия представлява пренос на система от релации от една
област (база), напр. вече решен проблем, към друга (цел) – нов проблем [8]. Така например,
това че два обекта са червени, не ги прави аналогични. Аналогията изисква съпоставяне и
установяване на съответствие между релации от по-висок ред.
Основните начини за тестване способността за разсъждение по аналогия при децата са
класическите аналогии и така наречените проблемни аналогии (задачи за решаване на
проблеми по аналогия). Класическите задачи за аналогии са от типа a:b::c:d (фиг. 2) и за тях
се счита, че са по-трудни за децата.

Фигура 2. Пример за класическа аналогия.

За проблемните аналогии се смята, че са по-лесни, тъй като при тях се изискват помалко на брой сравнения на предпоставките, в сравнение с класическите задачи [13]. Също
така има допускания, че умението за решаване на проблеми по аналогия се развива по-рано
при децата [13; 6]. Най-често при този тип задачи на децата се разказва история, след което
те трябва да разрешат задача/проблем със същата аналогична структура.
Според постановките на Пиаже умението за разсъждение по аналогия е способност,
която се развива с времето. За да може да се осъществи тази ментална операция, изискваща
разсъждение за релациите от „по-висок“ ред, според него децата първо трябва да имат
умения за категоризация и включване в клас [29]. Едва когато разбират как дадени обекти се
включват в класове, започват да забелязват релациите между обектите, след което това им
помага да забелязват релациите от „по-висок“ ред, за да могат да осъществят разсъждение по
аналогия. Това е способност, която според Пиаже започва да се развива с влизането на
децата в стадия на формалните операции, т.е. около 11-12 годишна възраст.
Съвременната наука предоставя данни в посока на ранната компетентност на децата в
разсъжденията по аналогия – три годишните деца могат да разсъждават по аналогия, стига да
имат достатъчно знания за обектите и отношенията между тях [13]. Други изследвания
демонстрират умения за решаване на проблем по аналогия от 10 и 13 месечни бебета [6].
Гентнер, основава своята теория за развитието на аналогичното мислене при децата на
идеята за структурното съпоставяне и наличието на качествена промяна в разсъжденията на
децата. Един от основните изводи в теоретичните ѝ предположения е, че децата променят
фокуса си от повърхностно сходство към структурно сходство. Те престават да приемат
свойствата и признаците на обектите като техни атрибути и започват да се позовават на
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подобието на релациите между обектите. Тази промяна, наричана от нея качествена промяна
от фокус върху атрибутите към фокус върху релациите (relational shift) настъпва, когато
децата имат достатъчно знание, както за обектите, така и за релациите между тях [9].
Халфорд предполага, че развитието на логическото мислене се основава на
разсъжденията по аналогия [15]. Той смята, че има връзка между капацитета на работната
памет и разсъжденията по аналогия. Според него има определена последователност в
развитието на децата, която е свързана с качествена промяна в обработката на релациите.
Първоначално децата могат да обработват отношения, отнасящи се само до атрибутите на
обектите (неделими отношения). След това те започват да обработват бинарни отношения
(такива, които свързват два обекта). Малко по-късно вече на ментална възраст 4 ½ години – 5
години могат да обработват тернарни отношения (които свързват три обекта). Докато накрая
започват да обработват релациите за четири обекта (кватернарни отношения). Това развитие
в обработката на релациите, според Халфорд, се дължи на увеличаването капацитета за
обработка на информация, което позволява на децата да осъществяват по-сложни
съпоставяния. Основна идея, на която се базират неговите твърдения е, че процесите,
свързани с анализа и обработката на дадена информация, се развиват и усъвършенстват с
възрастта. Натрупването на знания, увеличаването на обема на работната памет,
повишаването скоростта на обработка на информацията, са процеси, които са
взаимосвързани и се развиват с времето, като позволяват ментални операции с по-сложни
понятия.
Съвременни научни теории предполагат директно наличието на връзка между
способността за разсъждение по аналогия и екзекутивните функции. Според Ричланд и
Холиак аналогиите зависят от екзекутивните ограничения, характерни за всяка възраст [26].
По-конкретно, промените настъпващи в аналогичното мислене с възрастта зависят от
взаимодействието между нарастващото знание, обемът на работната памет и инхибиторния
контрол.
Фактори, имащи отношение към развитието на разсъжденията по аналогия.
Различни изследователски линии предполагат, че развитието на разсъжденията по
аналогия подобно на теориите за менталния свят, зависи от други фактори или поне корелира
с тях. Подобни данни се откриват по отношение на езика [10; 24; 20]. Според подобни
изследвания се предполага, че научаването на език, който маркира релациите помага на
децата да се справят по-добре с решаването на задачи по аналогия.
Друг фактор, от който зависят разсъжденията по аналогия е знанието за релациите
[12]. Според възгледът на Ан Браун дори три годишните деца се справят с класически задачи
по аналогия стига да имат достатъчно знания за релациите и съпоставяните области.
Други изследвания проследяват влиянието на екзекутивните функции върху
развитието на разсъжденията по аналогия. Робърт Френч и кол. [27] правят редица
изследвания, като издигат хипотезата, че изборът на верен отговор при решаването на
аналогия изисква потискане на други „изявени“ черти на останалите алтернативи. Техните
резултати показват, че от голямо значение е природата на съпоставяните предпоставки и
силата на асоциацията между A и В, С и D. Ако асоциацията е по-слаба и работната памет е
натоварена, децата не успяват да потиснат и избират друг не-релевантен отговор.
Помага ли аналогията в решаването на други когнитивни задачи?
Според теоретичната постановка на Халфорд, конкретни операции, каквито са
транзитивните разсъждения или включването в клас, биха могли да бъдат подпомогнати от
добре позната база за аналогия [14]. Според него, ако децата имат достатъчно добре позната
структура от външния свят като база за аналогия, това би ги улеснило да решават по-сложни
задачи. Данни от предишни изследвания, свидетелстват в подкрепа на идеята на Халфорд.
Открити са доказателства за това, че аналогията с „влакче“ улеснява децата в решаването на
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транзитивни задачи [21], както и в съпоставянето на транзитивни релации [19; 20]. Също
така, аналогията със „семейство“ помага на децата в решаването на задачи за включване в
клас [14].
Аналогии и Теориите за менталния свят
Данните от гореспоменатите цитирани изследвания предполагат наличието на връзка
между способността за разсъждение по аналогия и други когнитивни способности. Дали
обаче подобна връзка съществува между аналогиита и ТоМ? Емпирични доказателства в
отговор на този въпрос предоставят Халфорд и кол. [1], които предполагат, че способността
едновременно да се обработват нарастващо сложни релации, определя развитието на ТоМ. В
няколко свои експеримента те тестват 3, 4 и 5 годишни деца със задачи за погрешни
вярвания, както и със задачи изискващи обработката на различни отношения (бинарни,
тернарни) – така наречените задачи за когнитивна комплексност. Техните резултати показват,
че дори 3 годишните деца да могат да решават задачи с бинарни и тернарни отношения, но
до преди 5 години не се справят със задачите свързани с ТоМ. Резултатите от тези
изследвания показват значителни високи позитивни корелации между ТоМ и възрастта
(r=0,88), флуидната интелигентност (r=0,79) и работната памет (r=0,66).
От друга страна, теоретични предположения в отговор на поставения въпрос правят
Майкъл Томасело и Андрю Мелцоф. Според двамата изследователи разбирането на
менталните състояния на другите се случва по аналогия със себе си.
Симулационната теория на Томасело обяснява [28], че ранната имитация и
афективните взаимодействия на детето с възрастния, спомагат за развитието на способността
за идентифициране. Склонността за идентифициране от своя страна има ключова роля в
разбирането на чуждия ум. Между 9 месеца и 12 месеца, с появата на споделеното внимание,
се появява и примитивно разбиране на менталните състояния на другите. След това, около 2
годишна възраст, според Томасело, децата започват да разбират преднамерените ментални
състояния на другите, което се случва по аналогия със себе си. Иначе казано, децата първо
започват да разбират собствените си намерения, след което започват да предполагат и да
разсъждават за тези на другите.
Друго теоретично предположение идва от Мелцоф и Дисити [18]. Те смятат, че
ранната имитация е ключова за по-дълбокото разбиране на менталните състояния и
менталните репрезентации. В свои изследвания те доказват не само, че децата имитират
действия на другите, а и че знаят кога някой имитира тях. Идеята в тази постановка е, че
когато децата виждат как другите действат „като мен“, те изграждат идея за това, че другите
имат същия ментален опит, който бива съпоставян с поведенията и менталните състояния на
Аз-а. Накратко, децата разпознават, че действията, които наблюдават са същите като тези,
които изпитват. Според Мелцоф и Дисити действието (моторното изпълнение/достигането
до определена цел) и имитацията са критични за развитието на ТоМ. Имитирайки, децата
придобиват познание за намеренията (постигането на целите) и желанията. Така изграждат
понятия, както за своя, така и за чуждия ум. Това им позволява постепенно да започнат да
разсъждават за видимото поведение на хората, за менталните им състояния, които стоят зад
даденото поведение, както и за намеренията им. Цялото това разсъждение децата
осъществяват на базата на аналогия със себе си. Според Мелцоф тази аналогия е коренът на
емпатията и умението за идентифициране с другите. Това обаче е процес, който претърпява
продължително развитие и това едно дете да може да разбира менталния свят, изисква опит и
метарепрезентационни умения.
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ЕКСПЕРИМЕНТ
Целта на представеното изследване е да провери дали съществува връзка между
способността на децата да разсъждават по аналогия и теориите за менталния свят.
Хипотеза
Хипотезата на изследването е, че съществува връзка между способността на 4
годишните деца да правят аналогии и способността им да решават задачи за погрешни
вярвания.
Дизайн
Дизайнът на изследването е квази-експеримент с две измервания за всяко дете.
Факторът е вътреиндивиден. Сравняват се постигнатите резултати на децата от задачите по
аналогия и задачите за погрешни вярвания.
Тест аналогии – има общо десет на брой задачи. Целта е да бъде тествана
способността на децата за решаване на задачи по аналогия. Те решават два типа задачи в тази
сесия – класически и задачи за решаване на проблеми по аналогия.
Тест погрешни вярвания– съставен е от четири задачи, с които се цели проверка на
първоначалната способност на децата да решават задачи за погрешни вярвания. Три от
задачите са с погрешни вярвания и една е с истинско вярване.
Зависимата променлива е броят верни отговори, които децата дават в задачите от
двата теста.
Стимули
Както беше споменато тестът със задачи за аналогия е съставен от десет айтема.
Класическите задачи са седем на брой (цветни, ламинирани картини) с нарастваща трудност
по отношение на броя на алтернативите и сложността на релациите (фиг. 3). Четири от
задачите са с по четири алтернативи, а останалите три са с пет алтернативи. За всяка от
задачите дистракорите са подбрани по определени критерии, подобно на задачите на Госвами
и Браун [12]. Винаги освен верният отговор, в алтернативите присъства един отговор, който е
повърхностно сходен на С (в примера от фиг. 3 това е топката за тенис); такъв, който е
категориално свързан (в примера от фиг. 3 това е крушата); има правилният обект с
неправилна каузална трансформация (в примера от фиг. 3 това е отхапаната ябълка) и
неправилен обект с правилна каузална трансформация (в примера от фиг. 3 това е разрязаният
хляб). Примерът даден във фиг. 3 за класическа задача с пет алтернативи за отговор е една от
трудните. Задачите за решаване на проблеми по аналогия са три на брой. Базата се илюстрира
с пет на брой логически свързани картини. Аналогичната на базата задача се решава с реални
предмети, които са в три съвкупности: 1. кубче, три химикала, тиксо, гъба, линия; 2. цветен
лист хартия, две купи, малки цветни топчета, молив, гума; 3. шест различни по големина и
форма кутии, пет от които могат да бъдат подредени в най-голямата.
Тестът за погрешни вярвания е съставен от три задачи за погрешни вярвания и една с
истинско вярване. Във всички задачи на децата се разказват истории, разигравани на
сценотест с много разнообразни играчки, представляващи герои и предмети от приказки –
животни, насекоми, кукли, кутии или торби, в които могат да се слагат различни предмети
(фиг. 4). Задачите в този тест са подобни на класическите за заблуждаващо съдържание и
смяна на локализацията [3; 22].
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Фигура 3. Пример за класически задачи от пред-теста за аналогии
с четири (А) и с пет (B) алтернативи.

Фигура 4. Снимка на една от трите задачи за погрешни вярвания от теста за погрешни вярвания.
Героите в случая са неодушевени предмети – две топки, едната от които първо слага в празен хартиен
плик книжка, след което в отсъствието на другата топка, сменя книжката с бои за рисуване.

Процедура
Всяко дете преминава през две измервания. В един ден едно изследвано лице
преминава само през един от тестовете, които са индивидуални и независими един от друг.
Тест за аналогии:
а) Първо детето трябва да реши класическите задачи. Експериментаторът му показва
картината и му посочва и назовава всяко едно изображение, за да е сигурен, че детето знае
какъв е всеки един обект. Ако използваме примера от фигура 3, въпросът към детето накрая е:
„Покажи ми какво липсва. Кое е подходящо за рибата, така както клетката е подходяща
за птичето?“. Както беше споменато при описанието на стимулите, класическите задачи са
с нарастваща трудност – има задачи, както с четири, така и с пет алтернативи за отговор. На
децата всички седем задачи се подават като се редуват задача с четири алтернативи, след
което задача с пет алтернативи, отново с четири и т.н.
б) Задачите за решаване на проблеми по аналогия се решават след класическите. На
детето се разказва кратка приказка, за която то предварително знае, че ще му помогне да реши
друга задача. Кратката история се разказва като всеки момент от нея е илюстриран с картина.
След това картината с ключовия момент от историята се оставя някъде наблизо, така че детето
да може да я вижда (например, на края на масата, на която седи, докато решава задачите). На
детето се дава аналогичната задача, която то има право да пробва да реши в рамките на три
опита. (Пример за инструкция в една от задачите:„Измисли колкото можеш повече начини,
така че като си помагаш с тези предмети да успееш да блъснеш кубчето.“).
Тестът за погрешни вярвания е съставен от четири на брой задачи. Нашите задачи са
променени като по-скоро комбинират двата типа класически задачи за смяна на
локализацията и заблуждаващо съдържание. Разиграват се на сценотест като структурата на
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всички задачи е една и съща – има двама герои и един празен контейнер (например торба),
единият слага предмет в торбата, след което, докато вторият отсъства, предмета от торбата
бива заменен с друг, след което „заблуденият“ герой се връща. Има четири контролни
въпроса за всяка задача, а тестовият въпрос накрая винаги е: „Ако аз сега попитам … (името
на протагониста, чиито са вярванията) какво има в торбата, той какво ще ми каже
според теб?“. Героите и историите в различните задачи не са едни и същи. Задачите са
рандомизирани, така че да не бъдат в един и същ ред за всяко следващо дете.
Участници
В изследването взеха участие 19 деца на възраст между 48 месеца и 59 месеца, със
средна възраст от 54 месеца, 2-ра група в масова детска градина. Всяко от децата премина и
през двата пред-теста в различни дни.
Резултати
Резултатите са обработени със статистическа програма за обработка на данни SPSS,
направен е корелационен анализ. В таблица 1са представени описателните статистики на
децата от двете измервания.
Таблица 1. Описателна статистика на резултатите от изследването.
Брой

19

Пред-тест

Максимална
стойност

Средна
стойност

Ст.
отклонение

Аналогии – общо 10 задачи

10

5,21

2,46

а) класически – 7 задачи

7

3,79

1,71

б) проблеми – 3 задачи

3

1,42

1,21

Погрешни вярвания – 3 задачи

3

0,79

1,18

В Таблица 2са представени резултатите от корелационните анализи от изследването.
Таблица 2. Корелационни анализи върху постиженията на децата от двата теста за аналогии
и теста за погрешни вярвания.
Погрешни
вярвания – 3 Kорелационен
задачи
коефициент r
Ниво на значимост р

Аналогии – общо 10 Класически – 7 задачи
задачи

Проблеми – 3
задачи

0,589**

0,387

0,645**

0,008

0,102

0,003

Резултатите от направените корелационни анализи показват значима положителна
корелация (r=0,589**) между постиженията на децата в двата теста. От таблица 2 се вижда,
че тази корелация се дължи на значимата положителна корелация (r=0,645**) между
представянето на децата в задачите за погрешни вярвания и представянето на децата в
задачите за решаване на проблеми по аналогия. Не се наблюдава значима корелация между
успеха на изследваните лица в класическите задачи от теста за аналогии и теста за погрешни
вярвания. Сравнението, от което идва разликата, е между трите задачи за решаване на
проблеми по аналогия и трите задачи за погрешни вярвания. Това беше очакван от нас
резултат, тъй като и двата типа задачи са с една и съща природа, сами по себе си задачите за
погрешни вярвания също представляват проблеми, изискващи решение. Този резултат
свидетелства в подкрепа на нашата хипотеза, че съществува връзка между способността за
разсъждение по аналогия и теориите за менталния свят. Според нашите резултати не може да
се съди за това дали тази връзка е причинно-следствена. Корелацията е положителна, което
означава, че двете способности се променят в една и съща посока, например ако едната
нараства, то нараства и другата.
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Резултатите, представени от описаното изследване свидетелстват в подкрепа на
хипотезата ни, че съществува връзка между способността за разсъждение по аналогия и
способността на децата да решават задачи за погрешни вярвания. Получените резултати
могат да бъдат в подкрепа на теоретичните предположения на Томасело и Мелцоф, които
бяха цитирани по-горе в текста [28; 18]. Според техните предположения разсъждението по
аналогия стои в основата на интерпретирането на менталния свят. Това би предполагало
наличието на причинно-следствена връзка, за която до момента нямаме категорични
доказателства. Следвайки тази линия на разсъждения, обаче, спекулативно би могло да се
каже, че аналогията ще помага на децата да в теориите за менталния свят, т.е. възможно е тя
да е в основата на разбирането на намеренията и менталните състояния на другите. За да се
докаже това твърдение са необходими изследвания, проследяващи наличието на причинноследствена връзка. Резултатите получени от нашето изследване са оптимистични и дават
нова посока за изследвания, тъй като наличната корелация е доста висока (0,645).
Друга интерпретация на резултатите ни е, че двете способности биха могли да бъдат
свързани през друг фактор, като например екзекутивните функции и по-конкретно
потискането. Тогава връзката би била корелационна, каквато ние за момента имаме от
настоящето изследване. Всъщност постиженията на деца в двата типа задачи – за аналогия и
за погрешни вярвания, са силно зависими от нивото на потискане, което те демонстрират [24;
17; 26]. В двата типа задачи има налични „състезаващи се“ алтернативи за отговор, от които
трябва да бъде избрана само една. Резултатите от теста за погрешни вярвания в нашето
изследване са консистентни с тези на Уелман и Барш [30]. Всички изследвани лица, които са
грешали в отговорите си, са допускали консистентно една и съща грешка, като са посочвали
грешната локализация (отговаряли са според собственото си знание) – 63% от изследваните
лица или 12 деца общо от 19, т.е. предполага се че все пак е налично вярване, тъй като децата
не са отговорили с „не знам“. В тази връзка, има чисто възрастово разминаване в резултатите
на нашите 4 годишни изследвани лица и тези на Уимър и Пърнър [33], според които тази
типична грешка е характерна за по-ранна възраст, около 3 години.Има обаче изследвания,
свързани с културни фактори, които сочат, че в различните култури възрастта, в която се
появява разбирането на погрешните вярвания е различна [2; 5]. От друга страна нашите
резултати са консистентни и с данните от изследванията на Холиак и кол. [1], които откриват
положителна корелация между способността на децата да решават задачи за погрешни
вярвания и нарастването на обема на работната памет, което позволява и обработката на
повече информация едновременно, което от своя страна е необходимо при задачите за
погрешни вярвания.
Според наличните до момента данни от проведеното изследване, вида на връзката
между аналогиите и ТоМ, остава все още неизяснена. На въпроса „Има ли връзка между
двете способности?“ бихме могли оптимистично да отговорим „да“. Също толкова
оптимистично бихме могли и да кажем, че имаме важна основа и посока, която да следваме в
бъдещи изследвания, целящи да проследят има ли причинно-следствена връзка между двете
способности.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

565

БИБЛИОГРАФИЯ
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Andrews, G., Halford, G.S., Bunch, K.M, Bowden, D., & Jones, T. (2003). Theory of mind
and relational complexity. Child Development,74(5), 1476-1499.
Avis, J., & Harris, P.L. (1991). Belief-desire reasoning among Baka children: Evidence for a
universal conception of mind. Child Development, 62, 460–467.
Baron-Cohen, S., Leslie, A.M., & Frith, U. (1985) Does the autistic child have a ‘theory of
mind’? Cognition, 21, 37-46.3.
Bretherton, I., McNew, S., & Beeghley-Smith, M. (1981). Early person knowledge as
expressed in gestural and verbal communication: When do infants acquire a "Theory of
Mind"? In M. E. Lamb & L. R. Sherrod (Eds.), Infant social cognition. (pp. 333-373).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Callaghan, T., Rochat, Ph., Lillard, A., Claux, M. L., Odden, H., Itakura, Sh., Tapanya, S.,
&Singh, S. (2005). Synchrony in the onset of mental-state reasoning: evidence from five
cultures.Psychological Science 16(5):378-84.
Chen, Z., Sanchez, R. P., & Campbell, T. (1997). From beyond to within their grasp: The
rudiments of analogical problem solving in 10- and 13-month-olds. Developmental
Psychology, 33, 790–801.
Dunn, J., Brown, J., & Beardsall, L. (1991). Family talk about emotions, and children‘s later
understanding of others‘emotions. Developmental Psychology, 27, 448-455.
Gentner, D. (1983). Structure – Mapping: A Theoretical Framework for Analogy. Cognitive
Science, 7, 155 – 170.
Gentner, D. (1989). The mechanisms of analogical learning. In s. Vosniadou & A. Ortony
(Eds.), Similarity and analogical reasoning (pp. 199-241). London: Cambrige University Press.
Gentner, D., & Medina, J. (1997). Comparison and the development of cognition and language.
Cognitive Studies: Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, 4(1), 112-149.
Gopnik, A., & Meltzoff, A. (1998). Words, Thoughts and Theories. Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press.
Goswami, U., & Brown, A.L. (1989). Melting chocolate and melting snowmen: Analogical
reasoning and causal relations. Cognition, 35, 69-95.
Goswami, U. (1991). Analogical Reasoning: What develops? A Review of Research and
Theory. Child Development, 62, 1-22.
Goswami, U., & Pauen, S. (2005). The Effects of a “Family” Analogy on Class Inclusion
Reasoning by Young Children. Swiss Journal of Psychology, 64(2), 115-124.
Halford, G. (1984), Can Young Children Integrate Premises in Transitivity and Serial Order
Task? Cognitive Psychology, 16, 65 – 93.
Hofstadter, D. (2001). Analogy as the Core of Cognition. In: Gentner, D., Holyoak, K.,
Kokinov, B., eds. The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science. Cambridge,
MA: MIT Press.
Hughes, C., & Russell, J. (1993). Autistic children's difficulty with mental disengagement from
an object: Its implications for theories of autism. Developmental Psychology, 29, 498-510.
Meltzoff, A.N., & Decety, J. (2003). What imitation tells us about social cognition: A
rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience. The
Philosophical Transactions of the Royal Society London, 358, 491-500.
Mutafchieva, M., & Kokinov, B. (2007а). Does the Family Analogy Help Young Children
To Do Relational Mapping? Central and East European Center for Cognitive Science,
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University.
Mutafchieva, M., & Kokinov, B. (2007b). Can Language be Replaced? Physical
Representations of Relations Instead of Language Labels in Relational Mapping: Do They
Help Young Children? Central and East European Center for Cognitive Science, Department
of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University

566
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Mutafchievа, M., & Kokinov, B. (2008). Can Analogy Help Children Make Transitive
Inference? Central and East European Center for Cognitive Science, Department of
Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University.
Perner, J., Leekam, S.R., & Wimmer, H. (1987). Three-year olds' difficulty with false belief:
The case for a conceptual deficit. British Journal of Developmental Psychology, 5, 125-137.
Perner, J., Ruffman, T., & Leekam, S.R. (1994). Theory of mind is contagious: You catch it
from your sibs. Child Development, 65, 1228-1238.
Perner, J. (1998). The meta-intentional nature of executive functions and theory of mind. In
P. Carruthers & J. Boucher (Eds.), Language and thought. (pp. 270-283). Cambridge:
Cambridge University Press.
Rattermann, M. J ., & Gentner, D. (1998). The effect of language on similarity : The use of
relational labels improves young children's performance in a mapping task . In K. Holyoak,
D. Gentner, & B. Kokinov (Eds.) Advances in analogy research: Integration of theory and
data from the cognitive, computational, and neural sciences (pp. 274-282). Sophia: New
Bulgarian University.
Richland, L. E., Morrison, R. G., & Holyoak, K. J. (2006). Children’s development of
analogical reasoning: Insights from scene analogy problems. Journal of Experimental Child
Psychology, 94, 249-273.
Thibaut, J.-P., French, R. M., & Vezneva, M. (2010a). The development of analogy making
in children: cognitive load and executive functions. Journal of Experimental Child
Psychology, 106(1), 1-19.
Tomasello, M. (1999). Having intentions, understanding intentions, and understanding
communicative intentions. In P. Zelazo, D. Olson, & J. Astington (Eds.), Developing
theories of intention. Cambridge University Press.
Vosniadou, S. (1995). Analogical Reasoning in Cognitive Development. Metaphor and
Symbolic Activity, 10(4), 297-308.
Wellman, H.M., & Bartsch, K. (1988). Young children's reasoning about beliefs . Cognition,
30, 239-277.
Wellman, H.M., & Bartsch, K. (1989). 3-year-old understand belief. Cognition, 33, 321-326.
Wellman, H.M. (1990). The child's theory of mind. Cambridge, MA: MIT Press. A Bradford
Book.
Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining
function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13,
103-128.
Кристина Каменова Гоцева-Българанова(kgotseva@yahoo.com), гл. ас. д-р
Милена Митева Мутафчиева (mmutafchieva@nbu.bg), Департамент „Когнитивна
наука и психология“; Нов Български Университет; Тел.: 02/8110401

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

567

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРЕВОЖНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Гергана Василева Славчева – Андонова
Гл. ас., д-р, ПУ „Паисий Хилендарски”
CHARACTERISTICS OF DISTURBING EXPERIENCES
IN ADOLESCENCE
Gergana Vasileva Slavcheva – Andonova
Assistant professor, Ph. D. PU “Paisii Hilendarski”
Резюме: Представени са резултати от изследване на личностната тревожност, изявена чрез факторите
„Безпокойства”, „Социални притеснения”, „Физиологични реакции”, „Нервност (напрегнатост)”, при
юноши от седми и девети клас от различни градове на страната. Приложен е българският вариант на
„Ревизираната детска скала за проявена тревожност” („Revised Children`s Manifest Anxiety Scale”),
създадена от С. Рейнолдс и Б. Ричмънд [23], адаптирана за български условия от П. Калчев [7].
Констатира се, че в най-голяма степен юношите са склонни да избират отговорите, които са индикатори
за проявите на тревожност по фактор „Нервност (напрегнатост)”. Тревожността се преживява най-вече
като нервност, разсейване, притеснения по отношение на взаимоотношенията с родителите и бъдещето.
Не се установяват съществени различия по отношение на пола и класа на изследваните лица. Данните от
изследването илюстрират добрата различителна сила на айтемите, включени във фактор „Нервност
(напрегнатост)”, който се отделя като самостоятелен само в българския вариант на скалата RCMAS.
Abstract: The results of a study on the personality trait anxiety manifested by factors „Concerns”, „Social
concerns”, „Physiological effects” „Nervousness (tension)” in adolescents from seventh and ninth grade from
different cities of the country. Attached is the Bulgarian version of the „Revised Children's manifest anxiety
scale” created by C. Reynolds and B. Richmond [23], adapted for Bulgarian conditions by P. Kaltchev [7]. Found
that in most adolescents tend to choose answers that are indicators of the manifestations of anxiety factor
„Nervousness (tension)”. Anxiety is experienced mostly as nervousness, distraction, concerns about relationships
with parents and the future. There were no significant differences in terms of gender and class respondents.

Редица изследвания доказват, че преживяването на тревожност е част от основните
проблеми на съвременната личност [3; 13; 8; 20; 29; 1]. Това е и причината тревожността да
се явява една от най-често изследваните личностни променливи [16; 22]. В периода на
юношеството преживяването на тревожност може силно да снижи качеството на
междуличностните връзки, да повлияе върху успеваемостта в училище и удовлетвореността
от живота като цяло.
Тревожността и страховете са сред най-често заявяваните форми на психичен дистрес
в детска и юношеска възраст [25; 21; 2; 5; 7]. Въпреки че обикновено се разглеждат като
прояви с преходен характер, възникващи в контекста на нормалния процес на развитие, за
значителна част от децата те се задълбочават и възпрепятстват нормалното функциониране
на личността. Тeзи констатации налагат актуализация на изследователските данни относно
профила на високотревожното дете и факторите, които провокират тревожни преживявания.
Съдържателните и процедурните характеристики на изследователските методики
показват, че за диагностика на видовете тревожност най-често се използват самоописателни
методи, във вид на въпросници или скали. Редица автори защитават позицията, че
използването на самоописателни методи и в частност стандартизирани самооценъчни скали,
за оценка на „интернални” проблеми на развитието, като тревожност, страх, депресия, са понадежден източник, в сравнение с данните, посочени от родители и учители. Това се
обяснява с факта, че някои от симптомите на тревожността (напр. отказът да се ходи на
училище) могат да се наблюдават директно, докато други се улавят единствено чрез
самонаблюдение. Самоописателните методи позволяват на детето да сподели своя вътрешен,
„скрит” психичен опит [19; 21; 7].
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Приемането на схващането, че тревожността може да се интерпретира като
характеристика (черта) на личността и като психично състояние [15; 27, V.1,2; 26], дава
силен тласък в развитието на психологическите изследвания, посветени на този псифичен
феномен [30; 28; 18; 9; 10; 23; 12; 11; 14; 24; 1; 5; 7].
В нашето изследване прилагаме „Ревизираната детска скала за проявена тревожност”
(„Revised Children`s Manifest Anxiety Scale”), създадена от С. Рейнолдс и Б. Ричмънд [23],
адаптирана за български условия от П. Калчев [7], като основанията ни за избора на
методиката са следните:
Скалата на С. Рейнолдс и Б. Ричмънд е масово използван инструмент вече няколко
десетилетия. Методиката е създадена върху основата на детска версия на въпросника на Д.
Тейлър за възрастни [7, с.15]. От своя страна, скалата на Д. Тейлър е създадена през 1953г.
като личностен въпросник за измерване на тревожността [30], 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
[14]. 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 [14, с. 239-243].
Приемаме, че скалата RCMAS в българския си вариант измерва личностната черта
тревожност, проявена в юношеска възраст.
Скалата е дихотомна и в зависимост от съгласието или несъгласието на изследваното
лице се посочва отговор „Да” или „Не”. Изведени са интервали [7] за дефиниране на пет
равнища на тревожност, съобразно броя на положителните отговори. Скалата RCMAS
измерва и следните специфични характеристики на тревожността, обособени като четири
отделни фактора: „Безпокойства”, „Социални притеснения”, „Физиологични реакции” и
„Нервност (напрегнатост)”. Посочените фактори, както и фактор „Лъжа, се обособяват в пет
отделни субскали, оформящи общата структура на скалата RCMAS. Употребата на
методиката повече от двадесет години доказва нейните качества като полезен 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.
Методиката е опеделяна като особено подходяща за масови скринингови проучвания в
училище [7].
В нашето изследване са включени 142 юноши от седми клас и 197 юноши от девети
клас. От изследваните лица 183 са момичета и 156 са момчета. Основанията ни в
изследването да бъдат включени юноши от седми и девети клас са следните:
1. Седми клас е последен от основния етап на СОУ, през който юношите се обучават по
единна учебна програма.
2. Девети клас е първият от профилираното обучение на учениците, което се осъществява
по различни образователни програми. Това налага необходимостта в извадката да бъдат
включени ученици, обучаващи се в общообразователни и профилирани училища, които
са преминали етапа на състезателните изпити. В повечето случаи изпитите са източник на
силни емоционални преживявания и на тревожност с преходен характер. Стремежът в
случая е да се получи по-достоверна информация относно личностната черта тревожност,
която има относително устойчив храктер.
Резултати:
Получените резултати при адаптирането на скалата RCMAS през 2006г. доказват
нейната висока надеждност по отношение на вътрешната съгласуваност на айтемите.
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Констатираната стойност на коефициента алфа на Кронбах във възрастовата група 5-8 клас е
0,84, а във възрастова група – 9-12 клас – 0,80 [7, с.52].
Извадката от 339 юноши, включени в нашето изследване е достатъчна, за да бъде
извършена повторна проверка на надеждността на скалата във възрастовата група 7-9 клас
(13-17 години), с цел актуализация на данните.
Получените резултати потвърждават, че надеждността на скалата, свързана с
вътрешната съгласуваност на айтемите е висока. Стойността на коефициента – алфа на
Кронбах е 0,797. Надеждността, свързана с вътрешната съгласуваност на айтемите в
отделните субскали също е висока. Стойностите на коефициента алфа на Кронбах за
отделните субскали са следните: за субскала „Безпокойства” – 0,75; за субскала „Социални
притеснения” – 0,73; за субскала „Физиологични реакции” – 0,76; за субскала „Нервност” –
0,72; субскала „Лъжа” – 0, 757.
Прилагаме психометрични процедури, основаващи се на класическата теория на
тестовете и на теорията за отговор на тестов въпрос (Item Response Theory).
Установен е психометричния параметър различителна сила на айтемите, включени в
общата скала RCMAS и в отделните субскали. Чрез този параметър се установява в каква
степен даденият айтем диагностицира изследваните лица с високи резултати от изследваните
лица с ниски резултати. Получените данни разкриват, че повечето от айтемите имат подобра различителна сила спрямо съответните субскали, в които са включени, в сравнение с
различителната им сила по отношение на общата скала. Много добра различителна сила (в
диапазона от 0,50 до 0,75) притежават айтемите от фактор „Нервност (напрегнатост)”, който
се отделя като самостоятелен само в българския вариант на скалата RCMAS.
За изследване на психосемантичната структура на скалата RCMAS е приложен
клъстърен анализ на айтемите. Фигура №1 представя дендограма, демонстрираща точното
обособяване на отделните фактори, така, както са изведени в българския вариант на скалата:
„Безпокойства”, „Социални притеснения”; „Физиологични реакции”; „Нервност
(напрегнатост)” и „Лъжа”.

1 Безпокойства
7 Безпокойства
6 Безпокойства
37 Безпокойства
18 Безпокойства
14 Безпокойства
26 Безпокойства
10 Безпокойства
22 Безпокойства
17 Физиологични реакии
3 Социални притеснения
11 Социални притеснения
15 Социални притеснения
23 Социални притеснения
27 Социални притеснения
35 Социални притеснения
25 Физиологични реакции
28 Лъжа
5 Физиологични реакции
29 Физиологични реакции
30 Физиологични реакции
19 Физиологични реакции
13 Физиологични реакции
21 Физиологични реакции
9 Нервност
34 Нервност
2 Нервност
31 Нервност
33 Нервност
4 Лъжа
32 Лъжа
24 Лъжа
36 Лъжа
8 Лъжа
12 Лъжа
16 Лъжа
20 Лъжа

0,0

Tree Diagram for 37 Variables
Ward s method
Percent disagreement

0,5

1,0

1,5

2,0

Linkage Distance

Фигура №1: Дендограма, представяща психосемантичната структура на „Ревизираната детска
скала за проявена тревожност” (RCMAS).
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Данните илюстрират добрата психосемантична структура на скалата. Това означава,
че когато са се самооценявали, изследваните лица са разбирали на неосъзнато равнище
смисъла на твърденията така, както са замислени от автора – да отразяват проявената
тревожност по отделните фактори – „Безпокойства”, „Социални притеснения”,
„Физиологични реакции”, „Нервност (напрегнатост)” и „Лъжа”.
Изследвани са оперативните характеристики на айтемите. Данните са представени на
Фигура № 2.

Фигура №2: Оперативни характеристики на айтемите от „Ревизираната детска скала
за проявена тревожност” (RCMAS).

Установява се, че всички айтеми, включени в скалата имат добри оперативни
характеристики. Стръмнината на кривите определя високата различителна сила, а
изтеглянето надясно – тяхната интензивност.
Съобразно изведените норми [7] се наблюдава следното разпределение на данните за
равнищата на тревожност 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.
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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 № 3 представя разпределението на данните за общия бал по скалата RCMAS.
Histogram: ObshtBal: Общ бал
K-S d=,10010, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Фигура №3: Хистограма, представяща разпределението
на данните за общия бал по скалата RCMAS.

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 [7, с.212].
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Разпределенията на отговорите и по отделните субскали се отклоняват от нормалните.
В най-голяма степен изследваните лица са склонни да избират положителните отговори,
които са индикатор за проявите на тревожност по фактор „Нервност (напрегнатост)”.
В таблица № 1 са представени количествените разпределения на данните за
констатираните равнища на тревожност по скалата RCMAS по полов признак и по класове.
Таблица №1: Количествено разпределение на данните за констатирание равнища на
тревожност по скалата RCMAS, според пола и класа на изследваните лица, представени в
брой изследвани лица и в проценти от общия брой изследвани лица – 339.

Момчета

Момичета

Изследвани
лица

Общо

Мн.ниско

Ниско

Средно

Високо

Мн.високо

7клас

74(21,8%)

11(3,2%)

10(2,9%)

30(8,8%)

12(3,5%)

11(3,2%)

9клас

109(32,1%)

5(1,4%)

16(4,7%)

45(13,2%)

23(6,7%)

20(5,8%)

Общо

183(53,9%)

16(4,7%)

26(7,6%)

75(22,1%)

35(10,3%)

31(9,1%)

7клас

68(20%)

9(2,6%)

12(3,5%)

23(6,7%)

13(3,8%)

11(3,2%)

9клас

88(25,9%)

7(2%)

26(7,6%)

28(8,2%)

16(4,7%)

11(3,2%)

Общо

156(46%)

16(4,7%)

38(11,2%)

51(15%)

29(8,5%)

22(6,4%)

Изследвани са зависимостите между пола и класа на изследваните лица и
тревожността, като са приложени факторни планове, включващи независимите фактори
„Пол” и „Клас”, и зависимите променливи: „Общ бал” по скалата за тревожност RCMAS;
„Бал” по субскала „Безпокойства”; „Бал” по субскала „Социални притеснения”; „Бал” по
субскала „Физиологични реакции”; „Бал” по субскала „Нервност (напрегнатост)”; „Бал” по
субскала „Лъжа”.
Типовият факторен план за серията анализи, както и броят на изследваните лица
според пола и класа, са представени в таблица № 2.
Таблица №2: Двуфакторен план за изследване влиянието на независимите фактори
„Пол” и „Клас”върху серия от зависими променливи.
Фактор А пол
Фактор B клас
Брой изследвани лица

Момичета

Момчета

7 клас

9 клас

7 клас

9 клас

74

109

68

88

Прилага се F-критерия на Фишер-Снедекор, чиито наблюдавани стойности се
изчисляват чрез двуфакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
Получените данни установяват, че не се наблюдават статистически значими
зависимости между факторите „Пол” и „Клас” и зависимата променлива „Общ бал” по
скалата за тревожност RCMAS. Не се установяват статистически значими зависимости и при
взаимодействието на двата фактора. Не се установяват статистически значими зависимости
между факторите „Пол” и „Клас” и зависимите променливи: „Бал” по субскала „Социални
притеснения”, „Бал” по субскала „Физиологични реакции” и „Бал” по субскала „Нервност
(напрегнатост)”. Не се установява статистически значима зависимост и при
взаимодействието на двата фактора. Установява се статистически значима зависимост само
между фактора „Пол” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Безпокойства”
(F=10,9150; р<0,05).
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Пол; LS Means
Current effect: F(1, 333)=10,915, p=,00106
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

автсйокопзеБ алаксбус оп лаБ

4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6

момичета

момчета

Пол
Фигура №4: Визуално представяне на констатираната зависимост между фактор
„Пол” и зависимата променлива „Бал” по субскала „Безпокойства”.

Данните илюстрират, че безпокойствата като негативни преживявания и компоненти
на тревожността са по-характерни за момичетата. Вероятно причините за това са свързани с
характеристиките на юношеството и половите стереотипи. Според смисловото съдържанието
на айтемите, включени в субскала „Безпокойства”, при момичетата по-отчетливо се
проявяват трудностите при взeмането на решения, тревогите и страховете, свързани с
негативни събития в настоящето и бъдещето, възприеманата собствена чувствителност като
важен фактор в междуличностното общуване.
Установява се също, че изследваните лица в седми клас не проявяват по-високо
равнище на тревожност в сравнение с изследваните лица в девети клас. Липсата на различия
във възрастов план могат да се интерпретират като потвърждение за относителната
устойчивост на личностната тревожност в периода на юношеството.
Обобщения:
Резултатът за липсващи статистически значими различия по пол се различава от
констатациите в предишни изследвания със скалата RCMAS, включително и при
валидизацията на българската версия. Тези резултати показват значимо по-високи
равнища на тревожност при момичетата [7, с.145-148]. В цитираното изследване на П.
Калчев, разликите в нивата на тревожност по пол се интерпретират в контекста на
влиянията на биологичните фактори, разликите в процесите на социализация при двата
пола, в частност родителските стилове на възпитание, стратегиите за справяне и др.
Друга посочвана причина е самоописателния характер на методиката и по-конкретно
факта, че по силата на доминиращите обществени стереотипи, момчетата са по-малко
склонни да споделят преживявания от типа на страхове, безпокойства, опасения, тоест,
отговарят по защитен начин. Тази констатация на автора се потвърждава частично с
резултатите в нашето изследване.
Различия по пол в равнището на тревожност не са констатирани и при изледване с
българския вариант на скалата RCMAS при юноши от шести и седми клас, проведено от В.
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Иванова и колеги през 2011г. Липсата на статистически значима разлика в изследването се
тълкува като следствие на това, че все още не са се увеличили различията по пол и все още
не са ясно отграничени полово-ролевите стереотипи [4, с.226].
Подобни на получените в нашето изследване данни са констатирани при малка по
обем извадка в изследването на Е. Гълоун и колеги [17]. Констатирано е по-високо равнище
на „Безпокойства” при момичетата, но отсъствие на значими различия по „Физиологични
реакции” и „Социални притеснения”.
Резултатите от изследването ни биха могли да се сравнят и с получените от П. Калчев
при конструрирането на многомерна скала за тревожност в юношеска възраст [6], която
съдържа субскали за оценка на близки конструкти от типа на „Безпокойства”, „Реактивност”,
„Генерализирана” и „Социална” тревожност и др. При изследването на 1212 ученици от 6-10
клас момичетата изявяват по-високи равнища на „Генерализирана тревожност”,
„Безпокойства” и „Реактивност”.
Констатираните от нас статистически значими различия по пол по субскала
„Безпокойства” потвърждават, че момчетата са по-малко склонни да споделят притеснения,
негативни очаквания и собствената си чувствителност по отношение на реакциите на
другите, в сравнение с момичетата.
Извършените изследователски процедури: клъстърен анализ на айтемите, надеждност
на скалата и на отделните субскали, включени в нейната структура, различителна сила на
айтемите, оперативни характеристики на айтемите, илюстрират добрите психометрични
характеристики на „Ревизираната детска скала за проявена тревожност” (RCMAS).
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ТЕОРИЯТА ЗА ПРИВЪРЗАНОСТТА И ПОТРЕБНОСТТА
ОТ ПОСТОЯННА ФИГУРА НА ПРИВЪРЗАНОСТ
В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
Джон Боулби – теория за привързаността
Емилия Кърджилова, докторант
Нов Български Университет
София 1202, ул. „Дунав” 82
ekardzilova@nbu.bg
Приносите на теорията за привързаността на Джон Боулби са очертани в настоящия доклад.
Представени са базови теоретични концепции за развитие в психоанализата на Зигмунд Фройд, около
които се развиват по-нататъшните направления в психоанализата. Психологията на Егото и теоретиците
на обектните отношения са представени в посоката на развитие на теоретичните концепции, които водят
до създаването на Британската школа на обектните отношения. Теоретиците на обектните отношения в
рамките на Его-психологията се обединяват около акцента за значимостта на обкръжението вместо на
нагоните. Това са тези теоретични концепции, които възприема Боулби, тръгвайки към изграждане на
своята теория за важността на най-близкото обкръжение в ранното детско развитие. Един от найважните представители на тази школа, Джон Боулби е и създателят на теорията на привързаността,
приносът на която е разгледан в настоящия доклад за по-доброто разбиране на ранното детско развитие.
Централно място в доклада заема теорията за привързаността на Джон Боулби, който разширява
теорията на обектните отношения, чрез изследване на въздействията, които има отделянето на детето от
майката в ранна възраст върху психичното му развитие. В настоящия доклад е представен и широкият
изследователски интерес към привързаността в последните години чрез позоваването на нови
проучвания и изводи. Разглеждайте теорията на привързаността и изследванията, доказващи
разстройствата на привързаността е постулирана потребност от непосредствена фигура на привързаност
в ранното детско развитие с цел интервенция и превенция. В случаите, когато деца в риск са лишени от
родителски грижи, социалната работа трябва да включва постоянни възрастни, полагащи грижи,
изпълняващи ролята на непосредствена фигура на привързаност. Акцент е поставен и върху основните
моменти в концепцията на Уиникът за важността на играта и за способността на игра. Подчертава се
постулатът на Уиникът, че мястото на творческата игра е в потенциалното пространство между майката
и бебето. В играта и единствено там детето или възрастният могат да проявяват своята креативност,
използвайки цялостната си личност. Творческата нагласа, а не тоталното подчинение на човека на
реалността създават смисъла на живота. Именно в междинното пространство на преходните явления и
играта детето има възможност да твори, манипулирайки предмети от външната реалност в служба на
вътрешни психични модели.
В доклада чрез позоваването на теоретични концепции се аргументира важността на привързаността и
играта в ранното детско развитие, на постоянната фигура на привързаност, както от индивидуална
гледна точка за психичното развитие, така и от гл.т. на развитието на културата и обществото.
Contributions of the theory of attachment by John Bowlby in a child's life are outlined in this report. Basic
theoretical concepts for the development of psychoanalysis from Sigmund Freud are presented, around whom
were developed further directions in psychoanalysis. Ego psychology and object relations theorists are presented
in the direction of theoretical concepts that lead to the creation of the British school of object relations. Object
relations theorists within ego psychology are united on and emphasize the importance of the environment instead
of drives. These are theoretical concepts that Bowlby adopts, when he starts building his theory about the
importance of the nearest environment in early childhood development. One of the most important
representatives of this school, John Bowlby is the founder of attachment theory, the contribution of which is
discussed in this report to a better understanding of early childhood development.
Central to the report takes attachment theory of John Bowlby, who extended the theory of object relations by
examining the effects that a child's separation from the mother at an early age has on mental development. This
report presents the wider interest in attachment research in recent years by reference to new studies and
findings.
With a review to the attachment theory and research demonstrating disorders of attachment is postulated need for
close attachment figure in early childhood development with the aim of intervention and prevention. In cases where atrisk children are deprived of parental care, social work should include permanent adult caregivers acting as
immediate figure of affection. Emphasis is placed on the main points of Winnicott's concept of the importance of the
play and the ability to play. Emphasized is the postulate of Winnicott that the place of creative play is in the potential
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space between mother and baby. The play and only there is where a child or an adult can exhibit their creativity using
the overall personality. Creativity rather than total obedience to human reality creates meaning of life. It is in the
space of transitional phenomena and the play where the child is able to create, manipulate objects of external reality in
the service of internal mental models. The report by reference to the theoretical concepts argued the importance of
attachment and play in early childhood development, the standing figure of affection from an individual perspective on
mental development and from the point of view the development of culture and society.

Един от най-известните научни акценти върху ранното детство и важността му за
развитието на човека поставят Зигмунд Фройд - създателят на психоанализата и неговите
последователи. В началото на своята кариера Фройд изследва различни случаи на хистерия и
невроза и така достига да ранно-детските преживявания на своите пациенти, за които смята,
че са оставили дълбок отпечатък върху психичното им функциониране. Основоположникът
на психоанализата оставя сериозно научно наследство на своите приемници, най-важните
теории от което са: нагонната теория, теорията за тревожността, топографската теория,
структурната теория, теорията за Едиповия комплекс. Всяка една от тях е повлияла по свой
начин по-нататъшното развитие в психоаналитичното учение, но като цяло стремежът на
неговите последователи е да се възприеме и гледната точка на взаимоотношението с другия,
на средата или културата в процеса на израстване. Първоначално критикувана за своя почти
“биологизаторски” подход, в по-нататъшните развития теорията на Зигмунд Фройд е
възприемана и дообогатявана към отчитане на ролята на взаимодействията и на обектните
отношения за психичното функциониране на индивида.
Зигмунд Фройд постулира, че психичния живот се определя от нагоните. Нагонът е
генетично детерминирано образувание, чието действие създава определена вътрешна
възбуда. Появата на възбудата подтиква към действие, което независимо от своята вътрешна
детерминираност може да се измени значително в зависимост от опита на детето. Действието
води до „задоволяване", затихване на възбудата. При преодоляване на възбудата се открива
определена последователност:
потребност - възбуда - действие - задоволяване – затихване
Задоволяването изисква усилие, определено „количество психична енергия", с която
се натоварва даден човек или предмет. Фройд използва един специален термин - катексис,
който означава задържане, съхранение, натоварване, зареждане, влагане. Катексисът е
свързан с психични явления. Психичната енергия не може да се пренесе непосредствено
върху обекта. Това, в което тя се катексира (влага), са отделните мисли и спомени,
съставящи образа на тези обекти. Силата на катексиса разкрива значимостта, ценността на
обекта за индивида. За малкото дете майката, която задоволява неговите потребности, е
силно катексирана. Нейният образ е изпълнен със значимост. Всички мисли, фантазии,
желания, свързани с образа на майката, ще бъдат натоварени с психична енергия.
Кои са нагоните, които определят живота на детето?
Последователно в няколко произведения 1 (Фройд 1992) Зигмунд Фройд развива
теорията за нагоните и променя класификацията на нагоните, за да достигне до идеята за
съществуването на два основни нагона - сексуални и агресивни. Най-общо тези нагони могат
да се обозначат като: нагон към живота и нагон към смъртта. Това означава, че съществуват
и два вида енергии, свързани с тях (либидо и деструдо).
Наред с психологията на нагоните 2 (Фройд 1992), Зигмунд Фройд постулира три
структури на психичния апарат 3 (Фройд 1992: стр.159), - Ид, Его и Супер-Его. Динамиката
на психичния живот е свързана с вътрешните конфликти, разчленени върху динамичен и
функционален признак. Тези функционално и структурно разделени части се наричат Ид,
1

„Три студии върху теорията на сексуалността”; „Нагоните и техните съдби”; „Отвъд принципа на
удоволствието”
2
В „Отвъд принципа на удоволствието”
3
В „Аз и то”
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Его и Супер-Его. Ид е представено от нагоните и е изцяло несъзнавано. Егото се опира на
функциите, свързващи индивида с околната среда. Супер-Егото обхваща моралните
ценности и идеали, към които се стремим. В него се включват съвестта и Его-идеалът.
Нагоните съществуват от момента на раждането. Те са даденост, докато Егото и
Супер-Егото започват да се развиват след раждането. Зигмунд Фройд предполага, че при
раждането Ид съдържа цялата психична енергия и едва с развитието Егото и СуперЕгото се
отделят като самостоятелни части. Това обособяване започва с развитието на функциите на
Егото (например малкото дете може да упражнява известен контрол върху средата). СуперЕгото се развива значително по-късно (след 5-6-годишна възраст и до 10-годишна възраст е
все още неукрепнало). Егото се обособява в първите 6-8 месеца и през 2-3-ата година от
раждането вече е оформено, без да завършва своето развитие.
Наред с теорията за нагоните и структурната теория на Зигмунд Фройд, теорията за
тревожността е от особена важност за психоанализата. В ревизията на теорията за тревожността
Зигмунд Фройд връща значението на външния свят и адаптацията към него за
психоаналитичната теория. В изследване върху причините за тревожността Зигмунд Фройд
показва значението на връзката между детето и неговата майка. Между многото ситуации на
заплаха основно значение придобива заплахата от раздялата с майката, която се грижи за детето.
В психоанализата това се обозначава като загуба на любим обект. Ако детето не
получи любов и грижа, тази ситуация се превръща в източник на тревожност.
Ана Фройд, опирайки се на изследванията на своя баща за тревожността и
структурната теория, полага основите на съвременната психология на Егото като
систематизира защитните механизми (Фройд, А. 2000). Наред с това тя полага основите и на
детската психоанализа чрез основаните на психоанализата наблюдения и изследвания на
детското поведение и развитие.
Последователите на Зигмунд Фройд се разделят в различни направления, като
основната разделителна черта става теорията на нагоните (Атанасов 2009: 165стр).
Основният въпрос е доколко конфликтът между нагоните и защитите е обяснителен модел
или въздействието на обкръжението и обектните отношения предоставят обяснителния
модел на психичния живот. Теоретиците на обектните отношения акцентират върху
средата в противовес на вътрешните конфликти, за възникването на патология.
Зигмунд Фройд също отрежда на обектните отношения значимо място в своя модел –
конфигурацията от обектни отношения, наречена Едипов комплекс играе решаваща роля
за нормалното развитие или емоционални конфликти при евентуалното й решаване или
нерешаване.
Зигмунд Фройд е и първият, който подчертава разликата между реален и вътрешен
обект. Последователите се позовават на него, когато говорят за обект, имайки предвид
вътрешнопсихична представа за човек или предмет, катектирана с либидна или агресивна
енергия. В случая не се визира самият човек или самият предмет като реален обект.
Детският аналитик и последовател на Зигмунд Фройд, Мелани Клайн развива
теорията за изначална свързаност на нагона с обекта, поради което измества акцента от
понятието нагон към понятието отношение. Тя приема символизацията и процесът по
създаване на символи като същностен елемент от развитието на Аза: ”И така
символизацията...е фундаментът на отношенията на субекта с външния свят и
реалността...От това колко успешно субектът преминава през тази фаза, зависи до каква
степен е способен на по-късен етап да усвои външен свят, съответстващ на реалността.”
(Клайн 2005: 20стр.). Мелани Клайн използва играта в психоанализата като изразно
средство на фантазиите и страховете на децата чрез принципа на свободните асоциации.
Нейното убеждение е, че условието за прилагане на психоанализа с деца е разбирането и
интерпретацията на техните фантазии, чувства, страхове и преживявания – отразени в
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играта. Когато играта е възпрепятствана, тези чувства отразяват причините за това (Клайн
2005: 27стр.).
В нейната работа с деца важно откритие и безценен помощник в интерпретациите се
оказва символният език в играта (Клайн 2005: 46стр.). Чрез подхождане към играта по
начин, сходен с Фройдовото тълкуване на сънищата, се постига достъп до детското
несъзнавано. Значимостта, която придава на символизма, с течение на времето кристализира
в теоретична формулировка на Клайн за процеса на формиране на символите. Тя изразява
становището, че символизмът лежи в основата на сублимацията и проявата на таланта,
тъй като единствено чрез символно приравняване на нещата, дейностите и интересите се
превръщат в обект на либидните фантазии (Клайн 2005: 72стр.) Символизмът е и почвата,
върху която се развива връзката на субекта с външния свят и действителността въобще. Така
Клайн обобщава, че развитието на Аза и връзката с реалността зависят от способността на
субекта на идентификация и символизация в съвсем ранна възраст.
Приносът на Клайн към ранно-детското развитие е огромен и неговата важност е, че
играта е същностен елемент на нормата в развитието, чрез нея е възможно да се
интерпретира в анализата, играта е символно действие и именно символизмът е същностен
елемент от развитието на Аза.
Мелани Клайн с тези си фундаментални открития повлиява значително други
последователи като Доналд Уиникът, който също приема теорията за нагоните на Фройд,
като акцентира върху реалните взаимоотношения в диадата майка-дете. Хипотезата за
достатъчно добрата майка, осигуряваща нормалното развитие на своето дете акцентира на
решаващата роля на майката /или полагащия грижи/ за нормалното психично развитие.
Докато за Клайн несъзнаваните фантазии са основни градивни единици на психиката,
за Уиникът „преходното пространство” между реалност и фантазия има решаващо значение
за детската психика.
Общата гледна точка на всички тези теории, е че психичното развитие започва още
след раждането и че в първите месеци от живота се изграждат психични структури, които
образуват най-дълбокото ядро на личността. Тези структури се формират под
непосредственото въздействие на „обекта”, на най-близкото обкръжение. Като не
подценяваме ролята на генетичните фактори /върху които не можем да оказваме влияние/
за индивидуалното развитие, в настоящия доклад се прави опит за обосноваване на ролята на
най-близкото обкръжение и обектни отношения за развитието на индивида в норма и
патология. Чрез създаване на благоприятна среда за израстване и развитие в
непосредственото обкръжение, можем да подпомогнем развитието и да предотвратим
възникването на някои разстройства.
След първоначалното състояние на слятост, следва възприемането на един сложен
процес с майката, която е „това, което бебето е способно да открие в нея и е себе си в
очакване на бъде открита” (Уиникът 1999: 60 стр). Ако майката има способността да играе
тази роля известно време, то бебето има преживяване за магически контрол или
всемогъщество. Доверието в майката създава междинно пространство, откъдето произхожда
идеята за магия.
Доверието е тясно свързано с работата на Ерик Ериксън върху формирането на
идентичност (Ериксон 1996). Едно от големите открия на Ериксън е включването на
социалните отговори в неговия модел на развитието на Аза през целия жизнен път на
човека. На всеки етап от жизнения цикъл и на описаните от Фройд психосексуални стадии в
развитието, съответства специфичен отговор на културата. Крайната цел в развитието и
комуникацията с външния свят е изграждането на един психично здрав индивид, който може
да се интегрира в културата. Осемте стадия в развитието, постулирани от Ериксон са
свързани с решаване на съответните „кризи” на развитието, които успешно решени, водят до
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утвърждаване на Аза. Ако първата криза на доверието с майката бъде успешно решена,
индивидът има тенденцията да продължи с „вяра” напред.
Както Ериксън акцентира на културния отговор в етапите на развитие, така и Уиникът
твърди, че описанието на емоционалното развитие на индивида не може да се направи
изцяло от гл. т. на индивида, а зависи от поведението на обкръжението, което се явява част
от собственото личностно развитие и следователно трябва да се включи.
„Преходните обекти” по Уиникът запълват междинното пространство между
фантазията и реалността при детето, където се конструира междинна сфера на опита за
кърмачето. Игровото пространство е пространството между майката и бебето или
съединяващо майката и бебето. По-късно в развитието на детето играта заема това място,
която не е вътрешна психична реалност, нито е изцяло външния свят за него. Тук детето
използва играчки и предмети от външната реалност в служба на свой модел, извлечен от
вътрешната психична реалност. От преходните явления, през играта на детето се
преминава към споделената игра и културния опит.
Джон Боулби, създателят на теорията на привързаността постулира като неподлежащ
на съмнение факт, че първото обектно отношение на детето – връзката с неговата майка, се
характеризира с поведение на привързаност (Bowlby 1969). Това поведение на привързаност
може да се наблюдава отчетливо от края на първата година и се състои от различни типове
реакции, които се проявяват отделно първоначално. В нормалния процес на развитие
съставните инстинктивни реакции се интегрират, насочват се към майката и формират базата
на поведението на привързаност. Поведението на привързаност е да поддържа определени
степени на близост или комуникация с фигурата на привързване. От психотерапевтична
гледна точка теорията на привързаността представлява интерес за проучвания във връзка с
доказаното възникване на личностови разстройства във връзка с дисфункции в
привързаността.
Доказателства за ролята на привързаността в развитието на личността са се натрупвали
бързо през 80те години на XX век. Исторически, теорията е развита в традицията на обектните
отношения в психоанализата; но тя също е изведена с понятия от теорията на еволюцията,
етологията и когнитивната психология. Един от резултатите е реформулирането на
психоаналитичната метапсихология по начин, съвместим с модерната биология и психология и
в съгласие с общоприетите критерии на естествената наука.
Както Боулби, така и Ейнсуърт смятат, че поведенията, през които се развива
привързаността са сравними с описаната „схема” от Жан Пиаже и че привързаността се
развива в процес, който е подобен на описаното когнитивно развитие от Пиаже.
Основен акцент в теорията за привързаността е поставен върху:
• мощното влияние върху развитието на детето на начините, по които неговите
родители са се отнасяли с него, особено фигурата на неговата майка;
• първоначалният статус и биологичното функциониране на интимни емоционални
връзки между индивиди, чието създаване и поддържане са постулирани да бъдат
контролирани от кибернетичната система, разположена в централната нервна
система, използвайки работни модели за Селф и фигура на привързаността, които
са във взаимоотношение един с друг;
• настоящото познание за развитието на бебето и детето налага теорията на
развитието да замести теориите, които се позовават на специфични фази от
развитието, в които се счита, че личността може да се фиксира и/или към които
може да регресира.
Изследването на средата, включващо игра и различни дейности с връстници, се
разглежда в контекста на поведението на привързаност. Когато даден индивид (на каквато
и да е възраст) се чувства сигурен той/тя е вероятно да може да изследва далеч от фигурата
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на своята привързаност. Когато е тревожен, уморен, притеснен, индивидът чувства подтик
към близост. Така виждаме типичен модел на интеракция между дете и възрастен, познат
като сигурната база, описан първо от Ейнсуърт (Ainsworth 1978). Разполагайки с родител, за
който знае, че е достъпен и ще откликне, когато го призове, здравото дете се чувства
достатъчно уверено, за да изследва. На първо време тези изследвания са ограничени и във
времето, и в пространството. Към средата на третата година, едно уверено дете започва да
става достатъчно уверено, за да увеличи времето и дистанцията - първоначално това става за
по половин ден, после времето се увеличава до цели дни.
Развитието на поведение на привързаност като организирана система, имаща за цел
подържане на близост или достъпност на разграничима майчина фигура, изисква от детето
развитие на когнитивен капацитет да държи майка си в ума си, където тя в началото не е
представена: този капацитет се развива през вторите шест месеца от живота. Така, от девет
месеца нататък по-голяма част от децата реагират на това да бъдат оставени насаме с
непознат, с протест и плач, както и с повече или по-малко продължителна съпротива и
отхвърляне на непознатия . Тези наблюдения демонстрират, че по време на тези месеци
детето става способно да си представя, както и че неговата представа за майка му става
валидна за него и има за цел да сравнява по време на нейното отсъствие и тогава, когато тя се
завърне. Допълвайки този модел на майка си, детето развива работен модел и за себе си в
интеракцията с нея, по същия начин и за бащата.
МОДЕЛИ НА ПРИВЪРЗАНОСТ
И УСЛОВИЯ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ
• Първият модел на сигурно привързване, при който индивидът е убеден, че неговият
родител (или родителска фигура) ще бъде налице, отзивчив и помагащ, ако той
срещне заплашителна или неблагоприятна ситуация. С тази сигурност той/тя се
чувства смел в своето изследване на света. Този модел се осигурява от родител, в
ранните години, най-вече майката, която е винаги налична, сензитивна към сигналите
на детето и любящо отзивчив, когато то търси защита и/или комфорт.
• Втори модел е този на тревожно устойчиво привързване, при който индивидът е
несигурен дали неговият родител ще бъде отзивчив, налице и подпомагащ, когато е
призован, както при горния модел. Заради тази несигурност той/тя е винаги
предразположен/а към тревожност от раздяла, склонен е да се прилепва (да остава
верен) и е тревожен по отношение на изследването на света. Този модел, в който
конфликтът е очевиден, се практикува от родители, които са помагащи и отзивчиви в
някои от случаите, а в други не. Този модел е характерен при раздели и, както
показват клинични изводи, и от заплахи, използвани като метод за контрол.
• Трети модел е този на тревожно избягващо привързване, в който индивидът няма
увереност, че когато потърси грижа, ще намери отговор и помощ а напротив — очаква
да бъде отхвърлен. Когато такъв индивид опитва в значителна степен да живее живота
си без любов и подкрепа от другите, той/тя се опитва да стане емоционално самодостатъчен и може по късно да бъде диагностициран като нарцистичен или като имащ
фалшив селф, от типа описан от Уиникът (Winnicott 2008). Този модел, в който
конфликтът е по-скрит, е резултат от постоянно отхвърляне от страна на майката,
когато индивидът се опитва да получи нейната закрила или конфорт.
• Четвъртият модел е не дезорганизираната привързаност, когато децата показват
противоречиво поведение, студено отношение и дори дисоциация. Родителите на
бебета, които са класифицирани като дезорганизирани, често са преживели травма,
загуба или малтретиране в детството си.
Сигурната привързаност се разглежда като резултат от успешна функция на родителя да
„съдържа” своето дете; несигурната привързаност се разглежда като идентификация на детето
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със защитното поведение на родителя (Fonagy 1997). Сигурно привързаното бебе се превръща
в ментализиращо дете, което постига разбиране на емоциите. Сигурно привързаното дете
показва в редица нови изследвания много по-мощни игрови нагласи, особено свързани с
играта на уж, фантазните игри в сравнение с несигурното (Fonagy 1997). Фантазните игри и
игровата нагласа като цяло укрепват разбирането на дадено ментално състояние.
Ако разгледаме отново моделите на привързаност, наблюдавани на едногодишна
възраст, надеждните изследвания показват, че всеки модел, който веднъж е усвоен има
тенденция да бъде устойчив във времето. Възможна причина за това е, че начинът, по който
родителят се държи с детето, дали за добро или за лошо, има тенденция да остава
непроменен. Друга причина е, че всеки модел клони да бъде самовъзпроезвеждащ се. Така,
сигурното дете е по-щастливо и възнаграждаващо дете, както и по-малко изискващо,
отколкото тревожното. Едно тревожно амбивалентно дете е склонно да бъде хленчещо и
прилепчиво; докато едно тревожно избягващо дете запазва своята дистанция и е склонно да
се отнася зле с другите деца. И в двата случая поведението на детето предизвиква
неблагоприятен отговор от родителя — оттук и развитието на един порочен кръг.
Изграждането на социални програми за предоставяне на постоянна грижа на деца е
важна стъпка в подкрепата развитието на децата. Наемането на постоянни сътрудници, които
да фокусират работата си върху изграждането на сигурна привързаност или минимизират
поведенческите ефекти от несигурна привързаност е фокус в социалната работа в последните
години. Сътрудниците по привързаността се нуждаят от обучения и постоянни супервизии,
за да предоставят необходимата стимулация, емоционален комфорт и свързаност с децата
през призмата на играта и игровата нагласа.
В четвъртата класификация на САЩ се посочва реактивното разстойство на
привързаността в детството под номер 313.89. За реактивно разстройство на привързаността
се смята значително нарушена и развитийно неподходяща социална свързаност в повечето
случаи при деца под 5 годишна възраст. Съществува презумпция, че разстройството в
поведението на детето е резултат от патологична грижа за детето, изразяваща се в системно
неглижиране на базовите емоционални потребности на детето и неговите физически нужди
за оцеляване, повтарящи се смени на полагащия грижи, пречещи установяването на сигурна
привързаност като честа смяна на приемното семейство и др. (Kay, Jerald L. 2006)
Всяко дете, с изключение на родените с определени неврологични увреждания, се
разглежда като притежаващо своя собствена област от потенциални пътеки за личностово
развитие, много от които са съвместими с психичното здраве, както и много от които не са.
По коя отделна пътека върви то, се определя от средата, с която се среща, особено от начина,
по който родителите се държат с него и как то им отговаря. Деца, които имат чувствителни и
отзивчиви родители, имат възможност да се развият по един здрав начин. Деца, чийто
родители са нечувствителни, неотзивчиви, небрежни или отхвърлящи са, предразположени
да се развият по един девиантен начин, който в някаква степен е несъвместим с психичното
здраве и който ги превръща в уязвими на евентуални неблагоприятни събития. Но дори така,
доколкото курсът на по-нататъшно развитие не е фиксиран, промените в начина, по който
детето е третирано могат да променят неговия път на развитие в благоприятна или
неблагоприятна насока. Въпреки че капацитетът за развитийни промени намалява с
годините, те продължават през целия жизнен цикъл, така че възможност за промяна към подобро или по-лошо винаги съществува. Това означава, че няма време от живота, когато човек
е неуязвим към възможните неблагоприятни събития, както няма време, в което човек да е
непропусклив спрямо благоприятните влияния. Това е и неизчерпаемия потенциал за
промяна, който дава възможности за ефективна терапия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теорията за привързаността доказа, че е значимо постижение в разбирането на
човешкото развитие и психопатология с почти полувековното си развитие до днес. Теорията
на Боулби представи вътрешноприсъщата потребност на детето от емоционална свързаност с
полагащия грижи. Тази връзка поставя основата както за биологичното оцеляване, така и за
психологическото развитие и е мощен мотиватор за психичното развитие и организация на
детето и неговото поведение. Привързаността има значим ефект върху бъдещите
междуличностни взаимоотношения, както и за изграждането на идентичността и възгледите
за света. Теорията за привързаността допринесе за изясняване на причините и трайните
последствия от провалите в сигурната привързаност, което подпомогна психотерапевтите в
работата с техните пациенти.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

ЛИТЕРАТУРА:
Атанасов 2009: Атанасов, Н. Теории за психичното развитие в психоанализата. София:
АИ «Проф. Марин Дринов», 2009.
Бренър 1993: Бренър, Ч. Психоанализа: Fсновен курс. София: Фондация «Отворено
общество», 1993
Клайн 2005: Клайн, М. Любов, завист, благодарност. София: ЛИК, 2005.
Лапланш, Поанталис 2009: Лапланш, Ж., Поанталис, Ж.-Б. Речник на психоанализата.
София: Колибри, 2009.
Уиникът 1999: Уиникът, Д. Игра и реалност. София: ЛИК, 1999.
Уиникът 2001: Уиникът, Д. Детето, семейството, външния свят. София: ЛИК, 2001.
Уиникът 2008: Уиникът, Д. От педиатрия към психоанализа. София: Център за
психосоциална подкрепа, Българско пространство за психоанализа, 2008.
Фройд 2000: Фройд, А. Егото и защитните механизми. София: ЛИК, 2000.
Фройд 1990: Фройд, З. Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство, 1990.
Фройд 1992: Фройд, З. Отвъд принципа на удоволствието. София: Наука и изкуство,
1992.
Ainsworth 1978: Ainsworth,M.D.S., Blehar,M.C., Waters,E.,&Wall,S. Patterns of attachment:
A psychological study of the strange situation. Mahwah, NJ: Erlbaum
Bowlby 1969: Bowlby, J. Attachment and Loss: Volume 1: Attachment. The International
Psycho-Analytical Library, 79:1-401. London: The Hogarth Press and the Institute of PsychoAnalysis, 1969.
Bowlby 1973: Bowlby, J. Attachment and Loss: Volume II: Separation, Anxiety and Anger.
The International Psycho-Analytical Library, 95:1-429. London: The Hogarth Press and the
Institute of Psycho-Analysis, 1973.
Bowlby 1980: Bowlby, J. Attachment and Loss: Volume III: Loss, Sadness and Depression. The
International Psycho-Analytical Library, 109:1-462. London: The Hogarth Press and the Institute
of Psycho-Analysis, 1980
Bowlby 1940: Bowlby, J. The Influence of Early Environment in the Development of Neurosis
and Neurotic Character, International Journal of Psycho-Analysis, 21:154-178,1940
Bowlby 1988: Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human
Development,.New
York:
Basic
Books,
1988:
especially
Lecture
7,
"The Role of Attachment in Personality Development," 119-136.
Erikson 1950: Erikson, E. Childhood and Society. New York: 1950
Fonagy 1997: Fonagy, P., Target, M., Attachment and reflective function: Their role in selforganization in Development and Psychology, 1997, 679-700
Kay, Jerald L. 2006: Kay, Jerald L. Attachment and Its Disorders in Clinical Child Psychiatry,
Second Edition – Chapter 16
Емилия Павлова Кърджилова, докторант Нов Български Университет, София
1202, ул. „Дунав” №82, 0888 255 260, ekardzilova@nbu.bg

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

584

ОПИТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДЕЛ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Д-р Мая Велинова Рогашка, ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна
Инж. Мария Димитрова Георгиева, ПГГСД „Николай Хайтов”
гр. Варна
EXPERIENCE OF GOOD EDUCATIONAL PRACTICE IN TRAINING
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN VOCATIONAL SCHOOLS
Dr Maya Velinova Rogashka, PSFW "Nikolay Hajtov" Varna
Eng. Maria Dimitrova Georgieva, PSFW "Nikolay Hajtov" Varna
Анотация: В последните години широко се дискутира темата за деца и ученици със специални
образователни потребности. Тези деца са сред нас и навсякъде около нас. Те се нуждаят също толкова
много от грижа, обич, внимание и образование, както и всички останали деца. Децата със специални
образователни потребности имат нужда от специална педагогическа помощ, чиято роля е не да разкрива
недостатъци, а да търси и прилага нови възможности за развитието им. Важна роля в това отношение
играе социалната среда, която стои в основата на съвместното обучение и възпитание на деца с различни
психофизически възможности за развитие.
Настоящият доклад прави опит за представяне на модел за добри практики при обучението на ученици
със специални образователни потребности в Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Николай Хайтов” гр. Варна, където вече пет години се провежда интегрирано
обучение. Главната цел на интегрираното обучение е да постигне вграждане на децата със специални
образователни потребности в средата на техните връстници, а впоследствие - в обществото като цяло.
Abstract: In recent years the problem of children with special needs is widely discussed. They are all around us
in need of the same care, love and attention as the ordinary ones. Children with special needs need special
educational support, whose role is not to reveal shortcomings and to seek and implement new opportunities for
development. Important role to play here the social environment, which is at the basis of joint training and
education of children with various psychophysical development opportunities.
This report attempts to present a model of good practice in teaching students with SEN in the Professional
School of Forestry and Wood "Nikolay Hajtov" - Varna, where for five years integrated training. The main
objective of this training is to achieve incorporation of children with special educational needs in the middle of
their peers, and then - in society as a whole.

ВЪВЕДЕНИЕ
Терминът деца и ученици със специални образователни потребности, наричани понататък деца и ученици със СОП е синоним на широко използвания в англоезичната
педагогика литературен термин „children with special educational needs“, използван във всички
международни документи, издадени от Юнеско, които се отнасят за деца с увреждане [7].
Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците с:
• различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена
изостаналост), множество увреждания;
• езиково-говорни нарушения;
• обучителни трудности [4].
Деца и ученици със СОП са тези, които имат индивидуални трудности в обучението
или в усвояването на учебната програма, които трудности са по-силно изразени в сравнение
с тези, които имат другите деца от същата възраст [7]. При тях се откриват значими
несъответствия между интелектуалните възможности и училищните постижения в една или
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няколко области. Налице са и нарушения в един или повече базисни психични процеси –
внимание, памет, слухова или визуална перцепция.
В основата на концепцията за деца със СОП днес стои не медицинският, а
образователният модел за идентифициране. Учениците със специални образователни
потребности се нуждаят освен от класическите методи за обучение и възпитание – и от
специално ориентирани методи за възпитателно въздействие и обучение. Методи,
ориентирани не към болестта и увреждането, а към личността на детето, към подготовката
му за пълноценен живот в обществото.
ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП
В центъра на вниманието днес е интеграцията като процес на обучение на деца и
ученици със специални образователни потребности в масовите детски градини и училища.
Това е свързано не само с особената актуалност на този проблем, но и с необходимостта от
значително разширяване на интегрираното обучение в България и закономерен етап от
развитието на специалното образование [8].
Българските и чуждестранни автори разглеждат интегрираното обучение като найоптималната и хуманна тенденция в теорията и практиката на специалната педагогика.
При прегледа на литературните източници прави впечатление употребата на два
термина – приобщаващо и интегрирано обучение, които се възприемат и използват като
взаимнозаменяеми, но в действителност са натоварени с различно значение.
Интегрираното обучение в нормативните документи се определя като процес, при
който независимо от вида на увреждането, детето е включено в общата образователна среда,
чрез създаване и функциониране на подкрепяща среда, осигуряваща активно участие на
ученика в учебно – възпитателния процес. А подкрепяща среда е достъпна, архитектурна и
информационна среда, социално – битови условия (учебно – технически средства, апаратура,
дидактически материали, учебни помагала и др.) в училището, в което се обучават и
възпитават ученици със СОП, непрекъснатата психолого-педагогическа подкрепа от екип от
специалисти, както и осигуряването на индивидуални програми по общообразователните
дисциплини и програми по специалните учебни предмети.
Интегрираното обучение на ученици със СОП е най-оптималната и хуманна
тенденция в теорията и практиката на специалната педагогика. Изграждането на необходима
подкрепяща среда е важен път към успеха на интегрираната политика, към конкретното ѝ
прилагане.
Интегрираното обучение се съсредоточава върху възможността децата и учениците
със СОП да посещават масови училища, т.е. фокусът е върху посещаемостта.
Приобщаващото образование отива отвъд чисто пространственото смесване на учениците и
поставя акцент върху достъпа до качествено образование, т.е. върху това учениците със СОП
да развият максимално капацитета си, да учат и да се образоват заедно с връстниците си.
Докато при интегрираното обучение очакванията са учениците да се променят и да отговорят
на определените от общообразователната система стандарти, приобщаващото образование се
стреми към промяна в самата система, така че тя да е способна да отговори адекватно на
разнообразието от ученици с различни нужди [7].
В този смисъл вниманието ни в настоящия доклад е насочено към опит за представяне
на модел за добри практики с разкриване на стратегии и техники, стимулиращи не само
интегрирането, но и приобщаването на ученици със специални образователни потребности в
професионална гимназия, а също и подобряващи тяхното развитие в условията на
обучението.
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ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В ПГГСД „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“
В ПГГСД „Николай Хайтов” се провежда интегрирано обучение на ученици със СОП
от 2009г. Това е първата и на този етап единствената професионална гимназия в гр. Варна,
която обучава ученици със специални образователни потребности интегрирано и в
специални паралелки.
Учениците със СОП, които покриват държавни образователни изисквания са приети в
масови паралелки след седми и осми клас по следните специалности: „Производство на
тапицирани изделия”, „Горско и ловно стопанство”, „Интериорен дизайн“. Учениците със
СОП, които не покриват държавни образователни изисквания се приемат и обучават след
завършен осми клас с документ удостоверение за завършен осми клас в двугодишен курс на
обучение по специалност „Работник в озеленяването”.
Към настоящият момент учениците със СОП в гимназията в специални паралелки са
15 ученика общо в девети и десети клас, а интегрирани в масовите паралелки общо 12
ученика от осми до единадесети клас.
Особено внимание заслужава факта, че учениците са с лека до умерена умствена
изостаналост, разстройство на училищните умения, нарушено зрение, хиперкенетично
разстройство на поведението с дефицит на вниманието, детска церебрална парализа,
дислексия, синдром на Аспергер и др. Поведението на децата е различно. Потребностите са
индивидуални и те са продиктувани от състоянията им.
В Гимназията по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” е
създадена, разработена и непрекъснато усъвършенстваща се подкрепяща среда за ученици
със СОП. За нейното постигане в нашето ежедневие ръководството и целия педагогически
състав сме водени от някои общи характеристики, съобразявайки се с редица изисквания.
 Достъпност на архитектурната среда
В гимназията има достъпна архитектурна среда. През годините по проект са изградени
тоалет и метална рампа за инвалиди към централния вход на сградата. Към момента в
училището се обучава един ученик с детска церебрална парализа, който е на инвалидна
количка. Специално беше пригодена рампа на първия етаж, която улеснява предвижването
към учебните работилници. С времето в гимназията се създадоха необходимите условия, за
да могат учениците със специални образователни потребности да я посещават свободно и
да се обучават спокойно.
 Роля на индивидуалната образователна програма на ученика със СОП като
важно средство за обучение и развитие.
В началото на всяка учебна година се изготвят индивидуални програми за всеки
ученик от екип от специалисти /психолози, логопеди, специални педагози, ресурсен учител,
класен ръководител и др. /. Преди изготвянето на тази програма е необходимо да се направи
оценка на новите ученици и ре-оценка на тези, които не са за първа година в гимназията.
Оценяването отразява актуалното състояние на ученика, неговите знания, умения,
поведение, интереси и др. Определят се критерии, спрямо които ще се оценяват
постиженията в образованието и обучението на гимназистите. Тези критерии са съобразени с
възможностите на ученика, с темпото, с което той се развива. Само така могат да се
определят постиженията му и адекватно да се оцени степента на неговото развитие. След
определянето на възможностите и потребностите за всеки ученик образователният екип в
ПГГСД „Николай Хайтов“ формулира основните цели и задачи на обучението и развитието
му, съобразени с вида и степента на увреждането или нарушението. Тези цели са насочени
към всяка важна област от развитието, при която детето със специални потребности се
нуждае от помощ. Целите са формулировка на крайния резултат или постижение. Задачите
са междинните стъпки, които трябва да се осъществят, за да може да се реализират целите. За
да се реализират успешно целите и задачите е необходимо използването на разнообразни
методи, чието успешно съчетаване води до подобряване на обучението и напредване в
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развитието на ученика. В зависимост от актуалното състояние на потенциалните му
способности, на база на направените оценки екипът определя целите, задачите и очакваните
резултати от работата по различните области на неговото развитие - самообслужване, общо
моторно развитие, езиково-говорно развитие, комуникативни умения и др.
Индивидуалната програма има изключителна важност в цялостния процес на обучение
и развитие на личността на ученика със СОП.
В края на обучителния период се прави характеристика на постигнатите резултати.
Определянето на постигнатото равнище се извършва според определени критерии за оценка.
Индивидуалната програма за обучение и развитие на ученика със СОП е динамична и
отговаря на промените в развитието им. Нейното системно прилагане е най-доброто средство
за постигане на успех, а оценяването и контролирането са важно средство за постоянно
подобряване на услугите.
 Подкрепа при усвояване на учебния материал
Между учениците и учителите има атмосфера на непринуденост, спокойствие,
поддържа се връзка на взаимно доверие, уважение и подкрепа. По този начин те успяват да
разбират техните преживявания, нужди, проблеми, потребности. Учениците ежедневно
търсят общуване с тях, и с радост споделят, както положителните, така и отрицателните си
емоции. Провеждат се непрекъснати срещи на учениците с педагогическия съветник на
гимназията за разговори по различни важни за тях теми.
Учебното съдържание е адаптирано към възможностите на всеки ученик поотделно. В
своята работа учителите прилагат интерактивни методи, разказ, беседа, дискусия, ролеви
игри, решаване на казуси. Показват филми, създадени по произведения включени в
образователната програма. При някои ученици се наблюдава по-трудна възприемчивост
поради разликата в способностите им за усвояване, възможностите за концентрация и
възпроизвеждане на преподавания материал. За по-доброто възприемане на учебния
материал, учениците се подпомагат от ресурсен учител. Часовете по практика са особено
интересни за тях. Всеки по различен начин възприема работата, която трябва да се извършва
и проявява избирателност и предпочитание към една или друга дейност. Крайният резултат
обикновено ги въодушевява и ентусиазира за ползата и смисъла от обучението.
 Работа с ресурсен учител
Ресурсният учител играе решаваща роля при реализирането на интеграционния
процес [6].
Ресурсният учител в гимназията допълнително подпомага интегрираните ученици в
учебния процес и в извънучилищната дейност за оптимално усвояване на учебното
съдържание, интелектуално, психическо, социално развитие и адаптиране в общата учебна
среда. Съвместно с масовия учител организира както урочната, така и извънурочната
дейност с учениците, преподава индивидуално или групово в зависимост от нуждите. В
своята ежедневна дейност ресурсният учител съветва и подпомага учителя в разработването
на стратегии и дейности, които благоприятстват включването на ученик със СОП в
съответния клас. Създава максимално най-добри условия за справяне с трудностите на
ученика. Подпомага изпитването на учениците в решаването на тестове, писане на домашни
задания, работа по проекти. Понякога извършва контролната дейност по усвояване и
разбиране на учебния материал с ученика със СОП отделно от класа.
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 Работа с училищен психолог
В своята работа психологът присъства ежедневно, трайно и ефективно в училищния
живот на всички ученици и в частност на тези със СОП. Работата с тях е насочена към:
• Оценка на психическото развитие на ученика, неговите когнитивни възможности и
равнище на интелект;
• Определяне на емоционалното състояние и социалната компетентност;
• Разглеждане на поведенческите проблеми и работа с тях при заявка и необходимост;
• Оценка на потенциала и ресурсите на ученика като база за надграждане и
стимулация;
• Консултиране и специализирана терапевтична помощ на учениците;
Консултирането е вид психологическо подпомагане на личността. Прилага се в случаи
на интелектуална и психическа норма на индивида. Чрез консултирането се решават
персонални трудности и се повишават поведенческите умения за реализиране на по-висок
вътрешен потенциал на консултираното лице. При него се подобрява самоизразяването и
себеприемането. Формира се реална самооценка. В този смисъл то представлява и процес на
самоподпомагане, на установяване на хармонични интерперсонални релации, основани на
взаимно уважение и разбиране [3].
• Провеждане на лятна работа;
През лятната ваканция беше проведена работа с учениците със СОП, която е
инициатива на ръководството и педагогическия съветник. Тази инициатива беше доброволна
и беше насочена към осмисляне на свободното време от нашите възпитаници и по-плавен и
спокоен процес на адаптация от новоприетите ученици в това число опознаване на района,
свикване с обстановката, запознаване с част от педагогическия състав, провеждане на игри
за запознанства, диагностика на индивидуалните потребности на децата.
• Намеса при конфликтни ситуации;
• Овладяване на агресивно и/или автоагресивно поведение и др.
 Осигуряване на емоционална подкрепа
За учениците със СОП е изключително необходимо да се обучават в обстановка, в
която да се чувстват защитени и сигурни. Независимо от полагащите се усилия, това в
масовите паралелки, където целта е интеграция и приобщаване на ученици със СОП
невинаги е възможно. В специалните паралелки, където класовете се състоят само от
ученици със СОП това практически е по-осъществимо. Там цари атмосфера, в която се
изграждат самочувствие, мотивация, надежда и устойчивост. В масовите паралелки също се
работи в тази посока, но поради различията на учениците и неприемане на някои от тях, има
такива които открито показват своето отчаяние и липса на доверие, други дълбоко в себе си
крият ниско самочувствие и чувство на непълноценност.
В своята преподавателска дейност учителите са наясно, че всекидневната работа в
клас трябва да допринася за развитие на самочувствието и мотивацията на учениците. Това
се осъществява с осигуряване на емоционална подкрепа на всички обучаеми. Тази подкрепа
е свързана със задоволяването на някои основни потребности:
 Всеки ученик да бъде част от групата;
 Да се чувстват независими;
 Да се усещат знаещи;
 Да бъдат приети такива, каквито са;
 Да се подпомогнат в развитие на чувство за отговорност;
 Да повишат усещането за самостоятелност;
 Да се справят с грешките и провалите;
 Да развият адекватна самооценка;
 Да формират добри междуличностни взаимоотношения и др.
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 Осигуряване на социално приобщаване на ученика чрез работа в групи и
тренингови занятия с останалите ученици в класа.
Тренингът е външна, предимно групова, динамична, неурочна форма за изява и
конструиране на обучение по различни практически умения, общуване, поведенческо
развитие, задълбочаване или корекция на опит в различни сфери на човешкия живот [2].
Тренингът е преди всичко психологично въздействие, насочено към отделната
личност в реално съществуващите условия на нейното взаимодействие със средата [5].
Тренингът е ефективна форма на обучение за всички ученици и за тези със СОП. Чрез
него личността се упражнява адекватно да възприема и разбира другите хора, формира се
комуникативна компетентност и реактивност. Усвоявайки различните техники за общуване и
познаване на самите себе си, участникът се научава да влияе на другите, да има власт над
другите, да умее да управлява другите. В личен план тренингът упражнява ученикът да взема
решения, да се самоконтролира, да организира собствената си дейност.
Тренингови занятия в гимназията се провеждат с всички класове в т.ч. и със
специалните паралелки. Темите, по които се провеждат подобни занятия са:
• за разкриване на групови взаимодействия – искреност, откритост, зачитане на
личното мнение, комуникативните умения и др;
• за формиране на умения за решаване на конфликти – за преодоляване на
агресивността, възпитаване на толерантност, разбиране и отзивчивост и др.
Тренингови занятия се провеждат и с родителите на деца със СОП по теми
предложени от ръководството на гимназията и педагогическия съветник, и по теми заявени
от родителите.
 Партньорство с родителите
Ролята на родителите и на семейната среда е от голямо значение за развитието на
детето. Работата с родителите е изключително важна още при мотивирането им да
предприемат необходимите стъпки за оценка на образователните потребности на учениците
от екип за комплексно педагогическо оценяване и предоставяне на адекватни условия и
ресурси за образованието им. Семейството и училището участват като равностранни
партньори в интеграционния процес на ученици със СОП. Родителите и учителите са тези,
които имат най-тесен контакт с детето и всеки от тях по свой начин оказва влияние върху
формирането на личността на детето.
За шестте години, в които гимназията обучава ученици със СОП между училището и
родителите се наблюдава изградено доверие, уважение и сътрудничество. Те се изразяват в
съобразяване с чувствата и решенията на родителите, във внимателното отношение на
учителите към теми, за които трудно се говори, съпричастност от страна на учителите към
проблемите на ученика и семейството и от страна на родителите към учебния процес..
Формите на сътрудничество са различни. Те са родителски срещи; индивидуални
срещи с родители и ученици; които се провеждат с директор, класен ръководител, психолог,
ресурсен учител; присъствие по време на обучението от родителя, посещения на културни
мероприятия и др.
Семействата имат различни потребности, възможности и приоритети. Някои от тях
имат по-голяма нужда от помощ, други по-малка. Едни семейства разчитат на повече
информация предоставена от училището, други на по-малко, но всички те се нуждаят от
разбиране, от внимание, от различни начини за общуване със специалистите от училището.
Гимназията се стреми да помага на семействата като ги направи знаещи и можещи до такава
степен, че да бъдат независими от специалистите при взимане на решения, касаещи
бъдещето на техните деца.
Общата дейност, отговорност и партньорство между училището и семейството,
техните общи усилия за решаването на проблемите на учениците със СОП са важен етап в
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процеса на тяхната интеграция. Съществуващите взаимоотношения между училището и
семейството създават условия за обективна оценка на способностите на ученика и точно
определяне какво може да прави той, с точно колко и каква помощ. Най-голям дял от
тежестта по отглеждането и възпитанието на децата със СОП заемат родителите, поради
което те трябва да бъдат добре информирани. Това подпомага формирането на правилно
отношение към децата в семейната среда, като по този начин родителите създават условия за
по-нататъшното развитие на детето и интегрирането му в обществото. Социалната адаптация
и интеграция на учениците със СОП не се обуславя от знанията, уменията и навиците,
формирани само и единствено в училище. От особено важно значение в този процес е и
ролята на семейството. Семействата имат различни приоритети и потребности. За да работим
добре с нашите възпитаници ние се опитваме да отговорим на потребностите на семейството,
т.е. да бъдем полезни на родителите така, че те да бъдат достъпни и благоразположени към
нуждите на своите деца
През годините родителската общност показваше съпричастност, благодарност,
сътрудничество, с което благоприятстваше за добрата интеграция на учениците, но и за
постигане на успехи в гимназията при работата с ученици със СОП.
 Работа в екип – психолог, ресурсен учител, логопед, масови учители и др.
специалисти;
Между ръководството, ресурсния учител, педагогическия съветник, учителите и
родителите са изградени добри екипни взаимоотношения. Осъществява се ефективен диалог,
което е предпоставка интеграционния процес да протича нормално. Екипът от специалисти,
които работят поставя учениковата личност със СОП в центъра на педагогическия процес.
Това дава възможност да се въздейства върху различни страни от развитието на ученика
като се залага на непрекъснатост в процеса. В своята дейност членовете на екипа в
зависимост от своята квалификация търсим оптимално подходящите форми, методи и
средства за работа, съобразявайки се с индивидуалните потребности на ученика и неговите
родители.
Със заповед на директора на гимназията е определен екип за комплексно
педагогическо оценяване. Членовете на този екип включват психолог, ресурсен учител,
класни ръководители, учители, преподаващи на ученици със СОП, родители. При
провеждането на екипните срещи винаги присъства директора или друг представител на
училищното ръководство. Екипът провежда периодични заседания, които са най-малко
четири за учебната година. При необходимост се организира извънредно заседание.
Стратегиите, които следваме в хода на заседанията са следните:
• Насърчаване на членовете на екипа за поемане на лична отговорност в участието си;
• Включване в екипните срещи на родителите като партньори;
• Установяване на открит диалог по проблемите на интегрираното обучение;
• Подпомагане на педагози и родители за използване на ефективни стратегии за
обучение и възпитание, което ще допринесе за по-добрата социализация на
учениците и др.
Тясната връзка между специалистите от една страна и семейството от друга, създава
условия за обективна оценка на способностите на ученика и оказване на помощ, съобразно
неговите нужди.
Екипът в училище е отзивчив към проблемите на всяко семейство. Отговорността към
тях предполага използване на различни методи на комуникация с родителите, различни
мероприятия, показване и съветване за използване на различни методи на работа с техните
деца. Положителните и изпълнени с доверие взаимоотношения между педагогическия екип и
семейството подпомагат ефективното решаване на възникнали проблеми, подпомагане
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развитието във важни индивидуални области, сред които: когнитивни, двигателни,
комуникативни, игрови.
 Сътрудничество със специалисти терапевти – при нужда консулт с психиатър
 Сътрудничество с училищното ръководство
Училищното ръководство е изключително компетентно по проблемите на
интегрираното обучение на ученици специалните образователни нужди. Директорът
подхожда чувствително и с разбиране към избора на подходящи дейности, които училището
може да предложи и реализира за добрата адаптация и обучение на такива ученици.
Ръководството на училището осигурява възможност, насърчавайки учителите за срещи, в
които да се споделят идеи и методи на работа. Подкрепя и осигурява възможност за
обучение на педагогическия състав. Директорът проявява силна заинтересованост към
обучението и емоционалната атмосфера в класовете. Осъществява непрекъснат контакт с
учениците със СОП и техните родители като се интересува от тяхното справяне.
 Обучение на учителите за справяне с ученици със СОП
От съществено значение е начинът, по който се посрещат специфичните нужди на
ученици с обучителни трудности в училище. Учителите осъществяват непосредствен контакт
с учениците през по-голямата част от учебното време, в рамките на своята работа. Те
натрупват обширни наблюдения над техните изяви и поведение, формират представа за
потенциалните им възможности [1].
Ролята на учителя в учебния процес не е да диагностицира проблеми, а да сигнализира
пред родителите наличието на трудности. Все пак, поради немалкия брой ученици със СОП в
гимназията, учителите са декларирали нееднократно желание да разпознават състоянията на
децата и техните диагнози. Като аргумент за това са изтъквали факта, че имат потребността
да знаят как да реагират с учениците, предвид техните нужди. В тази връзка в гимназията се
провеждат периодични обучения във вид на вътрешноквалификационни съвещания. В тях
ресурсния учител и педагогическия съветник подготвят и представят пред колегията
съответния материал. В рамките на тези съвещания учителите получават информация за
различните обучителни трудности на учениците, получават препоръки и съвети как да
действат в различни ситуации, какви методи в преподаването да прилагат, както и какви
подходи за изпитване да използват.
В последните години учителите в ПГГСД „Николай Хайтов“ придобиха увереност в
работата с ученици със СОП и успяха да овладеят умения за задържане на интереса им и
за насърчаване участието им в учебния процес. Подобряването на квалификацията за
работа с ученици със СОП е добра практика, в която ръководството на гимназията
непрекъснато инвестира.
 Участие в училищни и извънучилищни мероприятия
В навечерието на Коледа и Нова година учениците със специални образователни
потребности бяха гости в „Шоуто на Слави”. По тяхно желание и с любезната покана на
изпълнителния директор Станислав Трифонов децата успяха да сбъднат една своя мечта да
се докоснат до неговия екип.
През месец февруари учениците от специални паралелките със съдействието на своите
асистенти организираха благотворителен базар за мартеници. Със събраните средства те
подпомогнаха дом за деца, лишени от родителски грижи за закупуване на специален стол за
деца с двигателни проблеми.
За първи март беше организирано групово посещение на Делфинариума в гр. Варна.
Учениците със СОП заедно със своите съученици от масовите паралелки имаха
възможността да се насладят на уникалните представления на делфините.
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Участваха по различни проекти. Гордост и радост за ученици и учители от гимназията
е участието на ученици със специални образователни потребности съвместно с ученици от
ПГЕ гр. Варна в Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век. От участието
спечелиха поощрителна награда за създаване на филм „Пътешествие в космоса с Ю.
Гагарин“. Класът получи грамота за участие и индивидуални подаръци за всяко от децата.
Учениците взеха участие и в „Национална панорама на професионалните гимназии“
град Пловдив. Там се класираха на второ място за изработка на букет. Това донесе на нашите
възпитаници медал и грамота.
Често посещават мюзикъли, театрални постановки, изложби, концерти. Класните
ръководители организират и провеждат непрекъснати разходки в морската градина,
зоологическата градина, Екопарка и др.
Практиката показва, че участието в такива мероприятия действа мотивиращо и
мобилизиращо на учениците. В тези посещения те имат шанса да присъстват със своите
родители. Комуникацията с родителите подпомага нашата дейност и позволява постигането
на добър диалог на трите основни нива ученици – родители – учители.
 Взаимодействие с неправителствени организации.
Един от партньорите на гимназията е Агенция за социално развитие „Вижън”. Някои
от учениците през годините бяха придружавани от личен асистент, представител на агенция
„Вижън“. През настоящата година агенцията осигурява за възпитаниците от специалните
паралелки по един асистент на клас.
Друг наш партньор се явява Фондация „Лумос“. През годината в ПГГСД „Николай
Хайтов“ се проведе работна среща, в която се представи дейността на фондацията пред
ръководство, ученици, учители и родители. Проведе се занятие по метода „Различни, но заедно“,
в което интегрирано ученици с и без СОП дискутираха теми, важни за нашето бъдеще.
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай
Хайтов“ гр. Варна подкрепя основната мисия на Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения за промяна на модела за грижа на хората с увреждания. Нашият екип заедно с
учениците още от откриването на ДЦ „Ривиера“ се включва в подобряването на дворното
пространство на центъра. Нашите възпитаници от специалност „Озеленяване и цветарство“
се включват в съвместни дейности на ДЦ „Ривиера“ за обучение и усвояване на технически
методи за поддръжка на зелените площи в двора и изработване на градинско обзавеждане.
Вече осем години общуването между младите хора и съвместната ни работа доказва
успоредно с постигане интегрирането на лица с интелектуални затруднения и промяна в
приемане на различието във всичките му форми.
Важно е да се отбележи, че предвид активната дейност на учителите, учениците със
СОП получават и жестове от различни фирми. В края на учебната 2013/2014г. модна къща
„Теодора“ дари няколко костюма на ученици – абитуриенти, фирма „Кристел 2000“ направи
подарък на девет ученика – безплатни спортни екипи, при посещение на различни
постановки учениците получават безплатни билети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В ПГГСД „Николай Хайтов“ съществува добра система за адаптация и интеграция на
ученици със специални образователни потребности.
При завършилите ученици се наблюдава безспорен напредък по отношение на:
• Придобити знания и умения;
• Самостоятелно справяне с редица практически задачи;
• В училище се чувстват сигурни и защитени;
• Харесва им да общуват помежду си с други ученици в гимназията;
• Поведението им на обществени места е по-спокойно;
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• Часовете им по практики са интересни, полезни и значими;
• Проявяват взискателност както към себе си, така и към другите;
• Намалява агресивността, увеличава се двигателната им активност и др.
Разбира се в ежедневното функциониране в училищната среда не са изключени и някои
трудности:
• Бързо се изморяват или се отегчават от еднообразни дейности;
• Не подготвят системно уроците си и домашните си задания;
• Сред някои от тях се наблюдава своенравност, емоционална и поведенческа лабилност;
• Ограничен речников запас;
• Необходимост от повече разяснения и обяснения за разбиране на материала;
• Необходимост от ежедневна помощ и подкрепа в справянето им.
Въпросите, които все още остават неизяснени в обществото са свързани с
реализацията на завършилите ученици със СОП. Усилията положени от страна на
ръководството и на служителите в гимназията остават безрезултатни, въпреки че са
провеждани многобройни срещи със служители на Бюрото по труда и с фирми от бранша.
Дали само кризата е виновна те да не се реализират или има и други административни
пречки, това остава неизяснено. Държавната намеса е наложителна в тези трудни времена, за
да се създадат условия завършилите младежи със СОП, да започнат работа по съответна
специалност. Тя трябва да се реализира в дългосрочна перспектива, а не само с временна
заетост. В противен случай те отново се връщат в предишното си ниво на развитие.
Професията и достойната трудова реализация за всеки ученик трябва да е основната цел и
мотото на училищата, които обучават ученици с интелектуални затруднения за трудовия
пазар. Тук целта не е подготовка за по-нататъшно обучение, тъй като това се счита за краен
етап на обучението. Поради това, ние се чувстваме отговорни за обучението, но и за
успешното настаняване след това на учениците на работа. Разбира се, това не винаги е
възможно, но усилията ни са насочени за реализиране на тази цел.
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ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО НА МАЙКИТЕ
КЪМ СВОИТЕ ДВЕ-ТРИГОДИШНИ ДЕЦА
Доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
EVALUATION OF THE MATERNAL SENSITIVITY
TO THE TWO/THREE-YEAR-OLD CHILDREN
Kirilka Simeonova Tagareva, PhD, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
Резюме: Докладът е посветен на оценката на отношението на майките към деца в ранна възраст.
Представени са резултати от емпирично изследване на 28 майки, чийто деца са на две-тригодишна
възраст. Използван е тест-въпросник на Н.Верещагина -Е.Николаева. Инструментът е силно повлиян в
концептуалната си рамка от теорията на привързаността (J.Bowlby, M.Ainsworth) и от изследванията на
М. Ейнсуърт за четирикомпонентната структура на майчинското отношение: чувствителност/
нечувствителност; приемане/ отхвърляне; съвместност/ индиферентност; достъпност/ пренебрежение.
Анализът на резултатите от нашето изследване показва, че повечето майки- 60,7% имат ниско ниво на
надеждна привързаност; 35,7% и 3,6% от майките – съответно средно и високо ниво на надеждна
привързаност.
Abstract: The report is about the evaluation of the maternal sensitivity to the children in early age. Results are
presented from an empirical study of 28 mothers with two/three-year-old-children. Test-questionnaire of
N.Vereshchagina – E.Nikolaeva is used. In the conceptual base the test is heavily influenced by the attachment
theory (J.Bowlby, M.Ainsworth) and by Ainsworth’s maternal sensitivity scales: sensitivity/ insensitivity;
cooperation/ interference; acceptance/ rejection; accessibility/ ignoring. The analysis of the results shows that
most of the mothers – 60.7% have low level of secure attachment; 35.7% of the mothers have medium level and
3.6% have high level of secure attachment.

Първите отношения между майката и детето са важни за детското развитие. Те оказват
влияние върху психическото здраве на детето, върху формирането на чертите на характера,
върху изграждането на отношенията с другите хора, върху развитието на оптималното учене
и др. [9,11,12,1,5 и др]. Затова оценката на майчинското отношение към детето в ранна
възраст е актуална и важна задача. Сред многобройните тестове за оценка на родителско
отношение в ранното детство [4,10,7,2 и др.], тестът на Верещагина-Николаева [2] е
стандартизиран за руската култура и оценя отношението на майките към техните деца на
възраст от раждането до две-годишна възраст. Този инструмент за изследване на
майчинското отношение е силно повлиян в концептуалната си рамка от теорията на
привързаността [13, 11 и др.] и от изследванията на М. Ейнсуърт за четирикомпонентната
структура на майчинското отношение. [10,14,15 и др.]. Съгласно Д. Боулби, майката и
кърмачето влизат в някаква саморегулираща се система, чиито части са взаимнообусловени и
привързаността е част от тази комплексна система от отношения [13 и др.]. М. Ейнсуът
[10,11 и др.] разработва тест за оценка на привързаността и обособява основните типове
емоционална привързаност: надеждна привързаност, ненадеждна избягваща привързаност и
ненадеждна амбивалентна привързаност. Според автора, адекватен вид привързаност е т. н.
безопасна или надеждна привързаност, която се характеризира с това, че детето в своето
поведение използва майката като безопасна основа, от която изследва околния свят. Детето е
достатъчно самостоятелно, но при затруднения се връща към майка си, от която чака
подкрепа и я получава.
М. Ейнсуърт обособява четири основни компонента на майчиното поведение, които
имат отношение към привързаността [10,11,15].
Първият компонент - чувствителност/ нечувствителност- описва чувствителните
майки като способни да видят нещата от гледната точка на детето. Според теорията за
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привързаността чувствителността на майката (или на този, който се грижи за кърмачето) е
фундаментът за типа привързаност, който ще се формира в бъдеще и включва следните
модели на поведение: 1) Майката трябва много внимателно да възприема сигналите на
детето. Задръжка в нейното възприятие може да възникне поради това, че тя външно или
вътрешно е заета със свои собствени потребности и състояния. 2) Тя трябва правилно да
тълкува тези сигнали от позицията на кърмачето, например, да разчита значението на плача –
поради глад, неразположение, болка, скука и др. Има опасност от неправилна интерпретация
на сигналите на бебето поради лични потребности на майката и/или проекция на тези
потребности върху детето. 3) Тя трябва по подобаващ начин да реагира на тези сигнали,
например да се досеща за дозировката на храната, да успокои детето или да го подкрепи,
като не подкопава изграденото позитивно отношение с бебето поради излишна или
недостатъчна стимулация. 3) Реакцията на майката трябва да бъде бърза, да започва в
промеждутъка от време, през което детето е в приемлива фрустрационна толерантност.
Например промеждутъкът от време, през което детето може да почака, докато го нахранят, в
началото на първия месец е малък но в края на първата година се увеличава. Ейнсуърт
описва чувствителността на майката по следния начин: „чувствителната майка реагира
социално на опитите на детето за социална интеракция и игриво на опитите му за игра. Тя го
взема в прегрътките си, когато то иска и го оставя, когато то иска да изследва. Когато детето
е разстроено тя знае как точно да го успокои. От друга страна, нечувствителната майка
реагира неадекватно на сигналите на детето – играе с него, когато то е уморено или го храни
в отговор на опитите му за контакт с нея” [14, стр.167].
Вторият компонент- сътрудничество/ вмешателство- разглежда майките от
позицията им на съучастници на децата и умението им да търсят различни форми на
кооперация, без да налагат собствената си воля. Сътрудничеството от страна на майката се
измерва със степента, в която нейните опити за взаимодействие с детето се прилагат в
реалната детска дейност или прекъсват тази дейност. Съвместността е налице, когато
майката приема детето си като отделна и автономна личност и инициира такива
взаимодействия с него, които да отговарят на неговото конкретно състояние и интереси. В
най-крайните форми вмешателството може да се изрази в директна физическа намеса или
някакъв вид незачитане на детето.
Третият компонент- приемане/ отхвърляне- описва приемащите майки като такива,
които гледат на децата си като устремени към положителна промяна и не им създават
ограничения. Приемането/ отхвърлянето се свързва със способността на майката да
балансира негативните и позитивните чувства към детето. За майката самото раждане на
бебето е свързано с негативни и позитивни аспекти. Сред негативите е фактът, че грижите
около новороденото ограничават личната свобода на майката и пречат на други дейности, а
сред позитивите са гушкането, близостта, обичта с детето. Оценката на
приемането/отхвърлянето е затруднено, защото, според социалната норма, майката трябва да
обича бебето и да прикрива негативните си емоции.
Четвъртият компонент – достъпност/ пренебрежение - позволява да се изледват
достъпните майки, които проявяват по-голяма откритост към своите деца. Майката, която е
оценена като изключително достъпна, държи постоянно своето бебе в полето на
възприятието си. Тя е способна да разпределя вниманието си между бебето, другите хора и
дейности. Тя никога не игнорира опитите за близост от страна на бебето, дори и да не прави
точно това, което бебето иска от нея. Достъпната майка обикновено е психологически
достъпна за бебето, което ще рече, че може да има кратки периоди или дейности, в които тя
да е отделена от бебето, но е винаги е “настроена” към неговите сигнали. Недостъпната
майка може да проявява два типа поведение- да игнорира или да пренебрегва своето бебе,
което обаче не означава непременно физическо пренебрежение, а по-скоро психологическо.
Игнориращите майки не възприемат и не са наясно с повечето от сигналите и поведенията на
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своето бебе и поради това не могат да реагират на тях. Пренебрегващите майки от своя
страна възприемат сигналите на бебето си достатъчно добре, наясно са с причината за тях и
знаят точно как трябва да реагират, но съзнателно не реагират на тях по една или друга
причина.
ЦЕЛ И ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основна цел на настоящото изследване е да изучим отношението и характерът на
привързаност на майките към техните две-тригодишни деца у нас.
Основните задачи са:
1. Да проведем собствено емпирично изследване върху качеството на емоционалната
привързаност на майки към своите две-тригодишни деца с метода Н.Верещагина Е.Николаева, чийто скали за оценка на нивата на надеждна привързаност съответстват
на предложените от Ейнсуърт четири скали.
2. Да анализираме получените резултати.
Ние допускаме, че емоционалната привързаност на майките към техните деца, ще бъде
оценена предимно като надеждна, с разнообразни вариационни характеристики и различни
нива на развитие.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Извадка. Изследваните лица са общо 28 жени на възраст от 23 до 43 години.
Половината от тях са майки на момчета, а останалата част – родители на момичета.
Изследваните лица отглеждат и възпитават деца в ранна възраст - от година и десет месеца
до три-годишна възраст. Изследваните майки в проучването са избрани на случаен принцип
и при съгласие от тяхна страна с отделяне на необходимото време за тестиране и коментар
по въпросите. Извадката не е достатъчно изчерпателна като брой изследвани лица за
категорични изводи, но независимо от това, изследването ще предостави доказателства за
вида и нивото на привързаност на майките към две-тригодишните деца у нас.
Инструментатиум на изследването. Използван е
модифициран въпросник
Верещагина- Николаева [2] за оценка на отношението на майките към двегодишни деца.
Тестът е стандартизиран, той е валиден и надежден психодиагностичен метод за изучаване
на безопасната привързаност на майките към децата в руското общество. Тестът е адаптиран
и се апробира от нас в българска среда. Както посочихме по-горе, инструментът измерва
отношението на майките към детето с опора на скалите, предложени от Ейнсуърт и оценява
разпространеността на поведението в днешната диада „майка-дете”у нас. Основните скали
са: чувствителност/нечувствителност; приемане/отхвърляне; неоперативност/вмешателство;
поддръжка/игнориране.
Скалата „чувствителност/нечувствителност“ към потребностите на детето оценя
майката като способна да разбере потребностите на детето и да види ситуацията от неговата
позиция. Тук се включват твърдения като: “Старая се по плача на детето да определя какво
точно иска” и др.
„Приемане/отхвърляне“ е тази скала, която определя размера на приемането на
детето от майката. Тук се включват твърдения от рода на „Старая се да приемам детето
такова, каквото е“, „Когато гледам своето дете, изпитвам любов и нежност, дори когато
се държи лошо“.
Скала „неоперативност – вмешателство“ отразява доколко майките подкрепят
инициативността и уважават самостоятелността на детето. Това се отчита чрез твърдения от
рода на: „Старая се да подкрепям самостоятелността на детето вкъщи и навън“, „Стремя се
да покажа на детето как се играе с новата играчка“, „Детето не може да определи с какво да
се занимава и затова родителите трябва да помислят за неговите занимания“ и др.
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„Поддържане – игнориране“. Тази скала фиксира аспект в поведението, който е проява
на степента на емоционална адекватност на майката. В дадения параметър се оценя нейната
способност да подкрепя детето в моменти, когато то изпитва затруднения или предпочита да
го оставя само с нерешени проблеми. Включените тук твърдения са: „Винаги се отзовавам, ако
детето ме моли за помощ“, „Старая се да подкрепям детето, ако изпитва затруднение“ и др.
Материал: Въпросите са общо 20- по пет за всяка скала.
При отговор „да”, изследваното лице получава 1 бал, при отговор „не”- 0 бала.
Данните се обработват. Количественият анализ включва сумиране на баловете по четирите
скали отделно и общата сума балове. На тази основа се правят изводи за ефективността на
отношението на майката към детето. Определят се нива на надеждна привързаност на
майките към децата:
Високо- 17-20 бала
Средно- 13-16
Ниско- 8-12
Небезопасна/ненадеждна привързаност- 7 и по-малко. М. Ейнсуърт [10 и др.]
определя два типа ненадеждна привързаност- тревожна и амбивалентна, но в рамките на този
тест-въпросник, само върху основанието на отговорите на изследваните лица, без да знаем
какво е реалното поведение на родителя към детето, е трудно да се разграничат.
Качествената характеристика на нивото на привързаността на майката към
детето е следната:
Високо ниво на надеждната привързаност съответства на високите оценки, които
получава изследваното лице по четирите скали. Това означава, че родителят е максимално
чувствителен към потребностите на детето, приема го такова, каквото е. Възрастният винаги
оперативно откликва на призивите на детето, подкрепя го в неговите начинания и предоставя
достатъчно свобода за неговите лични действия.
Средното ниво на надеждната привързаност определяме тогава, когато по всички
скали има получени средни оценки или много високи оценки по повечето скали се съчетават
с ниска оценка по една от тях. При средно ниво на надеждната привързаност майката
проявява чувствителност към потребностите на детето в повечето случаи, старае се да
сформира от ранна възраст социално желани форми на поведение. В зависимост от
ситуацията, възрастният откликва на повикванията на детето и оказва подкрепа в неговите
начинания, но понякога често излишно контролира детското поведение или, ако е зает,
пропуска отделни възгласи на детето за помощ.
Ниско ниво на надеждна привързаност съответства на ниски оценки по всички скали
или средни оценки по две скали и много ниски по някоя друга. На практика, майката
проявява интерес към детето в социално одобряеми ситуации и в присъствието на свидетели,
има склонност към натрапване на своите собствени стереотипи на поведение без да отчита
потребностите на детето. Интересите на детето в повечето случаи се игнорират, а молбите за
поддръжка или желанието му за самостоятелност в дейността се отхвърлят.
Ненадеждната привързаност се характеризира с това, че майката провежда собствена
линия на поведение без отчитане на желанията и особеностите на развитие на детето;
предимно блокира самостоятелността и инициативата на детето и не се стреми към подкрепа
в трудна ситуация. По този начин, от отговорите на изследваното лице може да се
диференцира тревожната небезопасна привързаност, но нито един родител не би написал за
амбивалентност на поведението си спрямо детето. Възможно е този тип взаимодействие да
се разпределя в отговорите по категориите на надеждната привързаност, защото много
изследвани лица отговарят не така, както постъпват, а така, както биха искали да постъпват
или така, както изискват социалните стандарти в културата ни.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Обобщените резултати от изследването са представени на диаграма №1.

Нива на надеждна привързаност в
изследването
60,71%

35,71%

3,58%

ниско ниво

средно ниво

високо ниво

Диаграма №1. Процентно съотношение на нивата на надеждна привързаност,
получени в изследването

Както се вижда от диаграма1. най-висок е процентът на изследваните лица с ниско
ниво на надеждна привързаност (60,7%), следвани от тези със средно ниво (35,7%) и високо
ниво (3,6%). В нашето проучване не се регистрират лица с ненадеждна привързаност. Това
откритие е в съгласие с откритието на Верещагина и Николаева [2] и с резултати от наше
предишно изследване [6]. Както в настоящото проучване (n=28), така и в други [2],(n=94);
[6],(n=94), сред родителите най-силно се изявява ниското ниво на надеждната привързаност.
Руските изследователи [2], сочат, че повечето от съвременните майки (52,1%) проявяват
ниско ниво на безопасна привързаност. При наше изследване на майчино и бащинско
отношение [6] се оказва, че 66,7% от майките и 41,7% от бащите имат ниско ниво на
надеждна привързаност.
На диаграма 1. е показано, че повече от половината изследвани лица (60, 7%) са
оценени с ниски нива на надеждна привързаност. Ниските нива на надежда привързаност са
знак, че майките проявяват интерес към детето в социално одобряеми ситуации и в
присъствието на свидетели. Понякога майките са склонни да натрапват своите собствени
стереотипи на поведение. Въпреки тези особености в поведението, тези родители са все пак
чувствителни към потребностите на децата.
Майките със средно ниво на надеждна привързаност, които в изследването са близо
36%, са по-чувствителни към потребностите на детето, отколкото тези с ниски нива. Те
откликват на нуждите и сигналите на детето в зависимост от ситуацията. Така например, ако
майката е много заета, то тя може да пропусне някой сигнал на детето или да го
интерпретира погрешно. Като цяло, оказва поддръжка в начинанията на наследника си,
въпреки че понякога, често излишно, контролира поведението му.
Високото ниво на надеждна привързаност, демонстрирано при 3,6% от майките, се
изразява в максимална чувствителност към потребностите на детето, приемане на детето
такова, каквото е, поддръжка в неговите начинания и предоставяне на достатъчно свобода в
дейността.
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Предложеният от нас тест-въпросник предостави възможност на майките да споделят
това, което ги вълнува по отношение израстването, развитието и възпитанието на техните
деца. Ще представим отговорите на онези от тях, които илюстрират резултата от
изследването:
“Всеки миг, прекаран с детето е ценен. Нека да му се насладим и да не искаме да сме
някъде другаде! Нека да обичаме децата си! (№3- ниско ниво); “Храненето трябва да е
приоритет номер едно за детето!” (№8- ниско ниво на надеждна привързаност); “Детето
трябва да бъде оставяно да взема решения дори и понякога те да са погрешни. Да бъде
самостоятелно.” (№9 ниско ниво на безопасна привързаност) “Бих искала да имам повече
търпение.” (№13- средно ниво на надеждна привързаност);“Децата трябва да се обичат, да се
отнасяме с тях с много нежност, внимание и уважение. Можем да се учим много от децата
си, защото са чисти и пълни с живот.”( №15- ниско ниво на надеждна привързаност).
Мненията на майките подкрепят получените резултати от приложения тест-въпросник. Както се
вижда от илюстрацията, повечето от тях осъзнават, че грижите на детето не се свеждат само до
осигуряване на физическата му сигурност- като това, да е облечено, нахранено и физически
здраво. Майките са наясно, че емоционалният живот на детето има не по-малко влияние върху
неговото развитие, затова отчитат и влиянието на собствените си чувства и настроения върху
тези на детето. От мненията личи, че любовта и вниманието към наследниците, зачитането на
техните опити за самостоятелност, са от особено значение за майките.
Анализът на резултатите по отношение на скалите са представени на диаграма 2.

Анализ по параметри
поддръжка/игнориране

79

неоперативност/вмешателство

приемане/отхвърляне

чувствителност/нечувствителност

104

66

85

Диаграма 2. Сравнение на стойностите по основните параметри

От диаграма 2 се вижда, че най-високи са описателните стойности по скалата
„неоперативност/ вмешателство”, следвани от тези по скалата „чувствителност/
нечувствителност” , „поддръжка/ игнориране” и „приемане/ отхвърляне”. Оказва се, че
скалата „неоперативност/ вмешателство” е особено значима за изследваните лица у нас. Това
се дължи, вероятно, на спецификата в нашата културна и социална общност, където все още
се чуват идеи за това, че детето трябва постоянно да се контролира, да бъде ограничавано и
да „не му се позволява много-много”, да бъде „стопирано”, повече да му се забранява,
отколкото разрешава. Голяма част от изследваните лица (75%) считат, че детето трябва да се
учи на културно поведение още в кърмаческа възраст и отрано да се пресичат детските
капризи. По отношение на заниманията на детето, около 60% от майките смятат, че то е в
състояние само да определи с какво да се занимава, но и приблизително толкова отговарят,
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че се стремят да покажат на детето си как се играе с новата играчка. Но като цяло,
отношенията с детето и промените в активността се основават на сътрудничество с детето.
На второ място по стойностни показатели е скалата „чувствителност/
нечувствителност”. Установява се, че всички изследвани лица (100%) отговарят, че се
стараят да определят защо детето им е неспокойно, 78,5% се стремят по плача на детето си
да разберат какво точно иска, а когато е разстроено - се досещат какво го е разстроило
(67,8%). В същото време, близо 90% от участничките в изследването не отглеждат децата си
по книгите, а 21,4% отговарят, че им е приятно да гледат телевизия, докато хранят децата си.
Като цяло, тези резултати означават, че майките умеят да възприемат и интерпретират
правилно категоричните сигнали на детето си и да реагират своевременно на тях. Въпреки,
че понякога те не са особено настроени към детската инициативност, те са емпатийни към
своето дете. Отвреме-навреме се появяват някои несъответствия, но като цяло
взаимодействията са хармонични.
По параметър „поддръжка/ игнориране” се диагностицира, че 100% от майките се
стараят да подкрепят детето си, когато изпитва затруднение и винаги се отзовават, ако детето
моли за помощ. Но на половината от изследваните лица (50 %) им се струва, че детето със
сълзи на очи иска да стане на неговото и тогава те не реагират. Получените резултати
показват, че майките са емоционално адекватни към детото си и в повечето случаи разбират,
когато детето има затруднение и са готови да го подкрепят. Ниският резултат в някои
индивидуални карти в изследването не означава игнориране на детето, а по-скоро е признак,
че майката изпитва затруднения да му осигури психологическа подкрепа в моментите, когато
то има нужда от нея. Най-често причината за това е, че родителят или не възприема, или
грешно интерпретира сигналите на детето поради което не може да реагира правилно на тях.
Стойностите по параметър „приемане/ отхвърляне”са най-ниски в сравнение със
стойностите по останалите параметри. Това означава, че изследваните родители рядко си
дават сметка за това, доколко тяхното родено бебе съответства на техните желания. Тази
скала оценява преди всичко значимостта на детето за неговите родители, затова не приемаме,
че ниските балове означават отхвърляне на детето. Това се доказва и от получените отговори
в теста. Всички изследвани лица (100%) се стараят да приемат детето си такова, каквото е, а
90% от тях изпитват любов и нежност дори тогава, когато наследника им се държи лошо. По
налични данни, нито една майка не смята, че ще е по-добра, ако детето й е другия пол. Само
32,1% от изследваните лица в нашето изследване се чувстват разстоени поради
невъзможността да се занимават с това, което обичат. В същото време 14,3% искат детето им
да е най-добро във всяко едно отношение. Така, повечето майки осъзнават, че детето трябва
да бъде оставено да прояви своите качества и да ги усъвършенства свободно; всяко дете е
уникално и не е нужно да бъде най-добро във всяко отношение, достатъчно е да се открие
това, което е най-доброто за него самото.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучаването на нивото на привързаност на майките децата от ранна възраст у нас
показа разнообразна характеристика и различни нива на развитие на привързаността.
Майките са оценени с надеждна привързаност. Проявени са трите нива (ниско, средно
и високо) на безопасната привързаност. Най-изявени са ниските нива (60,7%), следвани от
средните (35,7%) и високите нива (3,6%). Ниските и средните нива на надеждна
привързаност са знак за това, че майките, в повечето случаи са чувствителни към
потребностите на децата. Спрямо ситуацията, те подкрепят децата, но понякога, когато са
заети, пропускат отделни молби на детето за помощ. Проявеното високо ниво на надеждна
привързаност се изразява в максимална чувствителност към потребностите на детето,
приемане на детето такова, каквото е, поддръжка в детските начинания и предоставяне на
достатъчно свобода.
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Проведеното изследване сочи, че майките демонстрират различни нюанси на
надеждната привързаност към своите две-тригодишни деца, които, вероятно се дължат на
различни биологични, социални и др. фактори и от отношението на майката към своето дете.
Би могло да се предположи, че и типът привързаност на децата към майките също ще бъде
надежден. Надеждната привързаност се основава на взаимноостта, при която детето се
възприема като партньор и се наблюдава чувствителност и емпатия към него. Затова е важно
родителите да получават информация и подкрепа за възпитанието на децата си, които да
растат като като уверени и независими личности.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Изследването е изпълнено в рамките на проекта „Приобщаващо образование”,
финансиран от фонд „Научни изследвания” при Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски” с договор № НИ13 ПФ012
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индивида, групата и организацията. Включено е представяне на дейности по проект: BG051PO001-3.1.030001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дискутира се подбора и
организацията на обучителните материали, методите на работа в групова среда с цел постигане на
групова динамика, някои интерактивни методи на представяне на теми, практически аспекти на
работата в група и практическо приложение на интерактивните методи на работа, някои от
постигнатите резултати и приноси за учителите в процеса на адаптация към съвременната среда в
училище, обратни връзки и заявки за бъдеща работа.
Summary: The report presents a model designed to improve the skills of educational professionals on the
prevention of aggression, violence and other behavioral problems at school by training in a group setting using
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interactive educational methods and application of new techniques for working at the level of individual, group
and organization. The activities of a project BG051PO001-3.1.03-0001 "Qualification of educational experts"
funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by the European Social
Fund of the European Union. The selection and organization of the training materials, working methods in a
group setting to achieve group dynamics, some interactive methods of presentation of some topics and practical
aspects of group work are discussed as well as the practical application of interactive methods, some of the
results and contributions for teachers in the process of adaptation to the modern school environment, feedbacks
and requests for future work.

ВЪВЕДЕНИЕ
За да бъде успешна превенцията на агресията и насилието в училище, тя трябва да
включва дейности, насочени към факторите, които повишават риска от поведенчески
нарушения сред децата и да обхваща различните нива – отделния индивид, групата и
организацията. Фактори, които повишават и понижават риска за прояви на насилие могат да
бъдат открити на индивидуално ниво, междуличностно ниво, училищно ниво и в по-широк
социален контекст. Като „рискови” могат да се разглеждат тези, които при определени
ситуации биха въздействали върху индивида по начин, който способства проявата на
проблеми, а като „защитни” се разглеждат фактори, които биха предпазили индивида от
проблеми, дори и при неблагоприятно стечение на обстоятелства. Ако тези фактори бъдат
идентифицирани и повлияни, те могат да се превърнат в основа за изграждане на действия по
превенция на бъдещи затруднения, [3].
РАМКА НА ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ,
АГРЕСИЯТА И ДРУГИ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ
Обучението на педагогически специалисти по проект BG051PO001-3.1.03-0001
„Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се
реализира по предварително подготвени учебни материали, включващи учебни помагала за
обучители, за учители, работни тетрадки и допълнителни приложения с материали за
интерактивно представяне на темите. Теоретичните области са организирани около един
цялостен, всеобхватен подход, който разглежда причините за проблемите и факторите за
промяна от една биоекологична перспектива (теоретичен модел на Bronfenbrenner, 1979;
Bronfenbrenner, Morris, 1998). В тази перспектива на Инвидиуално ниво се идентифицират
биологичните и личностови фактори като възраст, образование, социално положение,
употреба на вещества, които увеличават риска от това да си агресор или жертва, на
Междуличностно ниво - взаимоотношенията, които могат да повишат риска от проява на
агресия или от влизане в ролята на жертва – близките отношения с връстниците,
партньорства, семейни отношения, на нивото на Училищната общност се разглеждат
факторите, които повишават риска за проява на агресия или поставяне в роля на жертва и в
по-широк контекст - социално-икономически и здравни фактори, които поставят в риск
индивидите и групите, [2]. В подготовката на учителите се търси разбирането на причините
за проявите на насилие в различни видове контекст и разглеждане на стратегии за снижаване
на поведенческите проблеми, преди те да са започнали да влошават функционирането на
детето, групата и организацията. В учебните материали насилието се разглежда като
резултат от комбинирането на множество фактори. Избраните стратегии са насочени към
факторите, които поставят хората в риск или ги предпазват от реализирането или
преживяването на насилие, както и от влиянието на
проявено насилие /рискови и
протектиращи фактори/. Стратегиите за превенция, които могат да бъдат използвани се
прилагат на всяко ниво, [4].
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ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА
В първото Индивидуално ниво на модела се разглеждат личностните характеристики,
биологични фактори, поведението на индивида и неговият личен опит. Тук възможните
фактори, които биха повишили риска от прояви на агресия и насилие в училище, са свързани
с определени възрастови периоди, академичните постижения, емоционалната регулация и
самоконтрола, изолация от средата на връстниците, употреба на вещества, предишна история
за прояви на насилие в различен контекст. На това ниво като стратегии за превенция могат да
се прилагат програми за подпомагане на учителите за придобиване на умения за наблюдение
и анализ на поведението на нивото на индивида, програми за подпомагане на децата в
развитие на социални умения, умения за самоконтрол, стратегии за развитие на партньорство
между училището и родителите, програми за подобряване на академичните постижения,
групови и индивидуални техники за развитие на разбирането на поведението на другите,
стратегии за справяне със стреса и др. На Междуличностно ниво се разглеждат
взаимоотношенията с връстниците и взаимоотношенията с възрастните. Тук възможните
фактори, които биха повишили риска от прояви на агресия и насилие в училище, са история
за поведенчески проблеми и проявена агресия към връстниците, недобри взаимоотношения с
учителите, проблеми във взаимоотношенията с родителите, участие в антисоциални групи и
изяви. Стратегиите за превенция могат да включват развитие на програми за взимно
подпомагане между учителите, приложение на групови техники за формиране на позитивни
взаимоотношения, стратегии за подкрепа на семействата, програми за менторство за
подпомагане на деца в риск, арт-терапевтични занимания и спорт за развитие на социални
умения. На ниво Училищна общност факторите, които повишават риска от поведенчески
прояви в училище, са свързани с конкурентни взаимоотношения в общността на децата и
сред учителите, които генерират враждебност и отчуждение, негативни поведения в класната
стая и в училищната организация. Стратегиите за превенция включват приложение на
програми за развитие на доверие и откритост, програми за взаимна подкрепа в реализирането
на професията на учителя, приложение на общоучилищни практики за превенция на агресия
и насилие, развитие на програми за самообучение. И накрая, широкият контекст включва
като рискови фактори някои културни норми на обществото, социално-икономически
фактори, а в превантивните практики се включват стратегии и политики в образователната
система, които подкрепят ценностите, програми за подпомагане на позитивна училищна
култура, формиране на родителски общества, медийни кампании, [2].
ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Тематичните области, включени в модела за обучение на педагогически специалисти
са разпределени условно в нивата на модела. На първото ниво, Индивидуално, са
разработени теми, които се отнасят до социалната компетентност на учениците,
емоционалната регулация и превенцията на зависимости. Темите са: „Управление на
емоциите. Справяне със страхове“; „Справяне с гнева. Себеутвърждаване. Асертивно
поведение“; „Вземане на решение и критично мислене“; „Трансформация на агресията чрез
творчество и спорт“; „Професионални действия на учителите за превенция на зависимости“.
На второто ниво, Междуличностно, са предложени теми, свързани с конфликтите,
агресията, тормоза между връстници. Те са: „Агресия и насилие – обяснителни модели“,
„Конфликтите в училище – причини за възникване и диагностициране“, „Насилие:
дефиниране, видове, тормоз, кибертормоз“, „Трансформация на конфликти“, „Роля на
учителя за изграждане на позитивен климат в класа“, „Ненасилствена комуникация за
справяне с насилие. Интервенции при тормоз“, „Мирът в ценностната система на
съвременния човек“.
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На следващото ниво, Общоучилищно, са включени теми, които повишават
компетенциите на педагозите за ефективна комуникация със семейството и учениците,
принципи на общностно развитие на училището, умения за развитие на класа като загрижена
общност, училищна медиация и основни принципи на културата на мира и съжителството.
Теми, които включват обучение в знания и умения на общоучилищно ниво, са: „Партниране
между семейство и училище“, „Училищна медиация“, „Трансформация на конфликти“,
„Принципи на общностно развитие на училището“, „Общоучилищна политика срещу
насилието“, „Културата на мира – основни принципи“, „Мирът в ценностната система на
съвременния човек. Потребности, емоции, желания, ценности“.
В по-широкия контекст в модела са включени теми като: „Културата на мира основни принципи. Разработване на програми на мира в училище“.
МЕТОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ
В представянето на темите, освен задължителните теоретични знания, са включени и
интерактивни методи на преподаване, които имат за цел да се придобият някои умения за
приложение на стратегиите за превенция, които са описани по-горе, напр. техники за
подобряване на социалната компетентност на учениците, емоционалната регулация и
стратегии за превенцията на зависимости. Те са предназначени за индивидуална и групова
работа. Разработени са задачи за работа, задачи за провеждане на интерактивни занятия,
които включват учениците като активни участници в процеса на развитие на техните знания
и умения. Като ключови знания и умения, необходими на педагогическите специалисти, са
изведени: наблюдение и анализ на груповите процеси в училище на ниво клас и на ниво
организация, умения за вземане на решения в група и работа в екип, умения за ненасилствена
комуникация с ученици и родители.
ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА
Образователната програма ”Обучение на педагогически специалисти за превенция на
училищното насилие, агресията и други негативни прояви” е насочена към повишаване на
капацитета на учителите за ефективна работа по тези проблеми. Във връзка с основната цел
на програмата се съчетават три задачи – преподаване на обемно учебно съдържание по
темата, системно използване на интерактивни методи и влияние върху развитието на групов
процес. Темата за агресията и насилието е поставена по нов начин пред учителите. Целта е да
се привлече вниманието им към това, че процесите на групово взаимодействие, т.е.
груповият процес, могат да подпомагат или да потискат когнитивно-емоционалното учене.
Идеята е да се покаже, че взаимоотношенията и взаимодействията с учениците и между тях
са в основата на възникналите проблеми и без задълбоченото изследване на тези интеракции
не може да се тръгне в правилна посока за решаване на проблема.
Очакванията на учителите по правило са по-прагматични и технологични - усвояване
на модели за превенция на насилие в училище и техники за справяне в трудни ситуации.
Учителите имат желание да споделят свои проблеми, свързани с отделни ученици, а
обучителите да ги консултират как да ги решават.
ГРУПОВА ДИНАМИКА И ЕФЕКТИ
Преподаването на темите чрез интерактивни методи в контекста на социалнопсихологически тренинг поставя учителите в активна позиция спрямо проблема и ги
насърчава към споделяне и вслушване в опита на колегите им. Отчитането на груповата
динамика в процеса на преподаване предполага използването на методи, които превръщат
темите за конфликти, агресия, тормоз и т.н. в лично преживяване и провокация към ценности
и нагласи на участниците. От друга страна особено важно е учителите да разглеждат всеки
проблем в неговия групов контекст. Добре известно е, че поведението на учениците се влияе
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силно от социалното им обкръжение на най-близките приятели и класа като цяло. Чрез
отчитането и анализа на груповия процес по време на обучението, учителите започват да
забелязват как им влияе групата и постепенното да развиват доверие в нея. Участниците
успяват да почувстват живота и събитията в групата и как това се отразява върху начините
на общуване и учене. Когато обучението се провежда като поредица от събития, случващи се
„тук и сега“, учителите трудно могат да останат емоционално дистанцирани от
проблематиката и да се отдадат на теоретизиране. Включвайки се доброволно в ролеви игри
и анализ на казуси, те започват да говорят по-открито и да се ангажират лично с темите в поголяма степен. В рамките на подхода „учене чрез опит и преживяване“ учителите достигат
до интересни прозрения за себе си – например, че предпочитат да избягват конфликтите в
училище, защото се страхуват от това да не бъдат победени; че поддържат виктимизиращи
нагласи спрямо младите хора, които рискуват и отхвърлят ученето от собствените грешки; че
се страхуват от агресията и я разглеждат като индивидуален проблем на учениците, че
подценяват тормоза между връстници, особено ефектите на социалната изолация на дадено
дете от класа и т.н.
Адекватното използване на знанията по групова динамика, които са предоставени
в настоящата програма, е възможно само ако те се свържат със съответния личен опит,
преживян в груповия процес.
За да може един учител да анализира груповите норми в своя клас, лидерството,
груповите роли, сплотеността, развитието на доверие и позитивен климат и т.н., е нужно да е
участвал в груповите процеси на взаимодействие в социално-психологическия тренинг.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА В ГРУПОВА СРЕДА
Как може да се влияе върху груповия процес за развитието му по посока на доверие
и ранна групова кохезия?
На първо място са необходими някои задължителни условия, свързани с размера на
групата, мястото и времето на обучението. Размерът на групата не бива да надвишава 25
човека. Мястото да е просторна стая, с подвижни столове, да има пространство за сядане в
кръг на цялата група. Времетраенето е добре да бъде над 3 дни. При изнесените обучения
условията за развитие на групов процес са по-добри. Всички тези условия са налице в
настоящата програма.
На второ място е възприемането на групата като жив организъм, който се променя и
еволюира. Повечето изследователи и практици в областта на груповата динамика отбелязват,
че групите преминават през определени етапи на развитие. За да постигне максимална
ефективност, една група трябва успешно да премине през няколко етапа от развитието си [6].
„Наблюдаваният групов процес остава според груповата динамика до голяма степен
неосъзнат за членовете на групата, но заедно с това специалистите в областта на груповата
динамика и обучението в групи изтъкват, че разбирането на груповия процес от страна на
водещите, а и от самите участници може да им помогне да повлияят положително върху
развитието на групата и подобряването на ефективността на групата по-безболезнено и без
излишна загуба на време” [1]. В групите за обучение на учители груповият процес също
преминава през отделни стадии. Влиянието върху него от страна на водещите се осъществява
с различни интерактивни упражнения и процедури за взаимодействия в група.
Когато се срещнат за първи път за участниците е най-важно да разберат кои са
другите, какви са те, дали ще ги приемат и къде е тяхното място в групата. Те са склонни
повече да наблюдават другите, отколкото да разкриват себе си. Общуват по-формално и
сдържано и са по-пасивни. Очакването им е водещият да запълни груповия вакуум със
своите обяснения и въвеждащи инструкции. На този етап е важно да се създаде неформална
обстановка чрез начина на сядане и поведението на водещия. Чрез различни загряващи
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упражнения да се стимулират контактите между всички участници, да има повече движения
и промяна, повече смях и игрива атмосфера. Основната цел на първата сесия е взаимното
опознаване и представяне на себе си пред другите. Запомнянето на имената чрез рисуване на
метафорични портрети, оригинални асоциации към тях, интерпретации на чужди рисунки
пред групата и получаване на обратна връзка от авторите – всички тези упражнения
стимулират спонтанната комуникация. Важно е да се започне с провокиране на участниците
към спонтанна и отворена комуникация от самото начало, тъй като така се задават норми на
общуване в групата.
След първоначалното опознаване и приемането на повечето участници за членове на
групата, нивото на доверие се повишава и се появяват първите
сблъсъци и
противопоставяния. Това е фазата на властта и контрола, в която учителите се сблъскват за
първи път с различията си и започват да се конкурират. Тук характерен проблем е липсата на
изслушване, „надговарянето“, емоционалното отхвърляне на онова, което не разбираме,
упоритото опониране, породени от желанието да наложиш своето мнение и нежеланието да
се вслушаш и да разбереш чуждото мнение. Всичко това е израз на скрити конфликти и е
нужно да се подпомага тяхното открито изразяване. Така различията в мисленето се
очертават ясно и се открива път към тяхното разбиране. Това може да стане чрез
упражнения, провокиращи ценностни дискусии, в които се дебатира върху противоположни
ценности и се утвърждава правото на всеки да защити аргументирано своето мнение. Така се
въвеждат групови норми, утвърждаващи правото на всеки „да бъде себе си в групата“.
Използването на комуникативни умения като парафразиране и аз-послания, както и
теоретичното запознаване с конфликтите и стратегиите и техниките за тяхната
трансформация подпомагат по-доброто разбиране на онова, което се случва на този етап от
груповото развитие.
Преминаването през борбата за надмощие дава възможност да се опознаят опита и
уменията на другите и да се контактува на едно по-дълбоко емоционално ниво. Това поражда
взаимен личен интерес и оттам желание да чуеш другия и да го разбереш. Вземането на
думата в групата започва да се съобразява с очакваните реакции на другите и се появяват
форми на диалог и свързване в комуникацията. Започват да се пораждат споделени
очаквания към поведението на отделния индивид в групата. Все по-голям брой участници
преживяват чувство на принадлежност към групата. Появява се групов дух, който създава
атмосфера на приемане и изслушване на другите. На този етап участниците са способни да
отворят ума и сърцето си към другите и да учат като играят и се забавляват.
Ролята на водещият през този бурен етап е да помага и да дава модели за разрешаване
на възникналите конфликти чрез оптимистични възгледи за конфликта, чрез влизане в
ролята на опонента и представяне на неговата гледна точка, чрез ясно изразяване на
собствена позиция, чрез търсене на общи интереси, чрез водене на преговори и т.н. Всички
тези стратегии и умения обучават учителите на мирно разрешаване на всякакви конфликти и
противоречия, както „тук и сега“, така и в тяхната работа.
След утвърждаване на груповите норми и роли участниците са наясно с границите в
общуването, могат да споделят лидерската роля и да вземат групови решения с консенсус.
Това им дава възможност да работят самостоятелно по всякакви задачи. На този етап те не
само открито разменят идеи, но и работят заедно с другите като предлагат своя опит, умения
и способности.
В тази фаза водещият се отдръпва от лидерската роля и дава възможност на учителите,
разделени в работни екипи да работят самостоятелно по редица проектни задачи като
прилагат наученото и използват наличните материали и интернет–ресурси. Това е и времето
за създаване на идейни проекти за курсовите работи, което се прави с голямо увлечение от
участниците.
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Използването на интерактивни упражнения и процедури за групова работа се
съобразява със съответната фаза от развитието. Всяка група развива своя уникална динамика
и водещият се стреми да я опознае и разбереq за да може да избере съответни упражнения,
влияещи върху развитието на групов процес.
НЯКОИ ТЕХНИКИ
Арт-терапевтичните рисувателни техники се оказват полезен инструмент за
опознаване на груповите членове, създаване на контакт и въздействие за промяна на нагласи.
На рисунките може да се гледа като на проекции на личността на авторите им, които
разкриват много повече от онова, което те предполагат, че разкриват. Могат да дадат
информация за емоционалния свят на участниците в самото начало на груповото развитие,
когато публичното изразяване на чувства не е приемливо. Рисунката –метафора може да
илюстрира всеки проблем или тема от обучението по един оригинален и спонтанен начин.
Рисуването на чувства или преживявания, свързани с тормоз например, поражда силно
емоционално въвличане на учителите и повишава чувствителността към проблема.
Рисунките на приятни и неприятни ученици изненадаха учителите-автори със своята свежа
визия и провокация към техните чувства.
Интерпретацията на рисунките от техните автори пред групата се посреща с голям
интерес и създава лични връзки. Участниците проявяват чувствителност, когато някой
разкрива лична информация пред тях и не си позволяват оценъчни изказвания.
Интерпретирането на чужда рисунка се оказва инструмент за сближаване в началото на
груповото развитие. Въвеждането на идеята за важната роля на интерпретацията на
информацията в обучението и нейния субективен характер поставя основата за приемане и
толериране на различията в групата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Форматът на социално-психологическия
тренинг в програмата „Обучение на
педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни
прояви” дава възможност да се влияе върху развитието на групов процес, което въвлече
учителите по един по-дълбок и личностен начин в програмата. Обратната връзка от участниците
показа най-високи стойности в случаите, когато водещите са работили в рамките на груповия
процес и са насочвали неговото развитие за постигане на обучителните цели.
Добър баланс се постига и между общата теоретико-методическа рамка на обучението
и подкрепата на творческия подход на преподавателите. Водещите имат свободата да
избират своите техники и методи на обучение в зависимост от уникалността на груповия
процес в отделните групи, с които се срещат. Теоретичните материали осигуряват обща
рамка на информационното съдържание и примерни интерактивни методически разработки
по всяка тема, които са достатъчни за въвеждане на общ стандарт.
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СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНИ И ПОЗИТИВНИ ПОДХОДИ
КЪМ МАСОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И СИТУАЦИИ:
НА ПРИМЕРА НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ
И УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ И ПРЕХОДА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА
КЪМ УЧИЛИЩЕ
Панайот Анастасов Рандев – фондация „Човек Плюс” Институт Ре-Генезис
Резюме: Съвременният постмодерен свят ни изправя пред многобройни предизвикателства, които
повечето от нас – и като индивиди, и като организации и общности, вкл. психологията и образованието –
не сме готови да посрещнем. Комбинацията между постмодерните социо-екологичен и позитивен подходи
са една възможна успешна схема за справяне в тази ситуация. На два конкретни примера - за тормоза и
насилието в училище и за училищната готовност в доклада се показва възможността и полезността на
подобен интегриран подход към успешната работа чрез съвременни психологични средства в днешното и
бъдещето образованието по тези важни ситуации и проблеми.

SOCIAL-ECOLOGICAL AND POSITIVE APPROACHES
TO MASS EDUCATIONAL PROBLEMS AND SITUATIONS:
USING AS EXAMPLES BULLYING AND VIOLENCE IN SCHOOLS
AND SCHOOL READINESS AND TRANSITION FROM KINDERGARTEN
TO SCHOOL
Panayot Anastassov Randev – Human Plus foundation, Institute Re-Genesis
Abstract: Contemporary postmodern world confronts us with numerous challenges that most of us - as
individuals and as organizations and communities, incl. psychology and education – aren’t ready to meet. The
combination of postmodern socio-ecological and positive approaches is one possible successful scheme to deal
with this situation. On two specific examples - bullying and violence in schools and school readiness - the report
shows the possibility and usefulness of such integrated approach for successful work by contemporary
psychological means in today's and future education on these important situations and problems.

Много от колегите-психолози, особено практическите, както и повечето учители и
образователни ръководители, по наши наблюдения, нямат особено пристрастие към теориите
и различните концептуални модели. Дали това се дължи на социалистическото ни минало,
когато под теория често се разбираше марксизма-ленинизма, или поради това, че в България,
за разлика от Европа и Америка, почти няма добри примери за практически полезни теории в
областта на образованието и психологията или поради липсата на добри български
теоретици е трудно да се каже - вероятно е комбинация от всичко това. Ефектът, обаче, и
върху психологията и върху образованието, на това неглижиране, а и непознаване на
теориите и концептуалните модели в тези две области, е повече от сериозен. Българската
психология, педагогика и образованието като цяло, не са базирани на доказателства
(evidence-based), а на субективни предпочитания и пристрастия, което не позволява, както да
се натрупват, проверяват, комбинират и надграждат знания и практически опит, така, и
поради това, да се оформят, развиват и утвърждават академични и практически школи в
областта на психологията и образованието. В най-добрият случай, предимно сред не многото
академични психолози, има, донякъде атеоритично, увлечение към чисто емпирични
изследвания, повечето от които не се основават на сериозни концептуални модели. Явно
много колеги още не са осъзнали и възприели на сериозно важната максима на Курт Левин,
изказана още през 30-те години на миналия век „Няма нищо по-практично от една добра
теория” [15, с. 169 с.].
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Настоящият доклад има като една от своите цели да реабилитира и популяризира
добрите теории, и в частност постмодерните концептуализации, и на тази основа, да покаже
и докаже непреходността на максимата на К.Левин. Затова, макар че имаме натрупан
огромен емпиричен материал по темата (доста гигабайти), в настоящият доклад ще
акцентираме на концептуалните, теоретичните измерения и изводи, защото именно те са в
дефицит по темата..

1. Предизвикателствата пред съвременното образование в
постмодерния свят
Съвременният постмодерен свят ни изправя пред многобройни предизвикателства,
които повечето от нас, и като индивиди, и като организации, и като общности, не сме готови
да посрещнем. Моделите на поведение и на справяне, които ползваме са формирани и са
били успешни в предишните традиционно и модерно общества, но са неадекватни за
днешното постмодерно време, чиито характерни особености са динамичност, мозаичност,
многомерност, многоалтернативност, липса на една единствена вярна гледна точка или
подход, известна
хаотичност, изменчивост, несигурност и силно изразена
самоорганизационост.
Образователната система като цяло и отделните ú институции – ДГ, училища, ВУЗ-ове
– е една от най-консервативните подсистеми на обществото, затова и предизвикателствата на
постмодерното общество в най-голяма степен я засягат, защото общата схема, начините на
организация, учебните цели, учебното съдържание, методите на преподаване са създадени от и
за традиционното и модерното общество на 18-20 в. и са неадекватни за постмодерният 21 век.
Българската образователна система, по ред причини, не е постмодерна, а модерна, а в
някои отношения и на някои места, дори и традиционна (тук използваме понятията:
”традиционно”, „модерно” и „постмодерно” по начин, който сме дефинирали и описали в
студията ни „Психологичното оценяване в началото на 21 век: от традиционно през модерно
към пост-модерно и характеристиките на последното” [8]. Същото може да се каже, за
съжаление, и за академичната и практическата ни психология. Изоставането и на двете
(образованието и психологията) от реалностите и нуждите на живота и образованието у нас е
от порядъка на 10-15 и дори 20 години, спрямо европейските реалности и практики 20-25, а в
някои отношения и 30 години, а спрямо американските – 30-40 и дори 50 години.
Така възниква въпросът, ако искаме да променим тази нерадостна констатация и
ситуация, какво може да се направи ? Тук има, най-общо два възможни отговора песимистичен и оптимистичен.
Песимистичният го чух преди няколко години, когато предложих експертна помощ в
областта на училищната психология на представителка на Министерството на
образованието, която отговаря за училищните психолози и използването на психологични
подходи в образователната практика. Моята помощ (а аз наистина съм определено добър в
това, колкото и нескромно да звучи, и предложените от мен модели за практическа работа
изложени в първата, издадена още през 1989 г., и единствена, за съжаление, книжка
посветена на училищната психология [4, 4-23 с. и 86-94 с.] все още са далечен хоризонт и за
министерството и за повечето от 1 200-та колеги в тази важна област) беше отказана с
аргумента, че според министерството не бива да се прескачат етапи в работата и последната
трябва да следва своят естествен ход. Тук мога само да коментирам използвайки следният
пример – ако искаме да въведем ефективно и успешно новите комуникационни и
информационни технологии в дадено училище, в което досега не е имало компютри и
интернет, надали, за да не прескачаме етапи, трябва да започнем да учим децата и учителите
първо на морзова азбука, след това на радиолампи и транзистори, след това на компютри с
перфокарти и магнитни ленти, след това на големи настолни компютри и чак накрая на
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лаптопи, таблети и смартфони, като първо на такива с едноядрени процесори, после на
такива с двуядрени и след това с четириядрени процесори.
Моят възглед и подход е оптимистичен - ние толкова сме изостанали и в
образователните и в психологичните технологии, модели и организация, че в пъти поефективно и смислено е да започнем не от началото, а от края, т.е. от най-новите известни на
света подходи, модели и технологии. Така ще превърнем минусите си в плюсове, лимонът в
лимонада - няма да повтаряме грешките на тези преди нас, а ще се научим да не ги
допускаме и ще стартираме от максимално високо начално ниво. Така направиха в областта
на образованието скандинавските страни и т.н. азиатски тигри, които днес са водещите в
света страни с най-високите образователни постижения на учениците от масовите училища.
Така направиха Германия и Япония след като техните икономики бяха разрушени след
Втората световна война, и именно това, наред с тяхната менталност, им позволи да станат
икономически свръхсили. Именно това позволи на традиционните до средата на 20 в. Южна
Корея, Тайван, Китай, Финландия, да станат днес, в постмодерната епоха, водещи в света
страни в производството на
най-модерните мобилни, телевизионни и компютърни
технологии.
Това е и единствената смислена стратегия, чрез която можем и ние в България да
преодолеем нарастващото изоставане и от реалностите у нас и от добрите практики в Европа
и в света. Тази стратегия някои наричат „асиметрично развитие” или „асиметричен
прогрес”. Подобна стратегия за бързо икономическо развитие на страната ни предлага,
аргументира и отстоява макроикономиста и политик Александър Томов [9, 10].
Основната идея в нея е, че ако искаме, било като страна, било като образование, било
като подход, т.е. психология, да достигнем в обозрими срокове адекватно удовлетворяване
на реалните нужди на хората, институциите и общностите у нас, както и масово прилагане на
добрите европейски и световни практики в областта на образованието, а и в обществото като
цяло, то е необходимо не да прилагаме бавно, постепенно, реактивно и на парче, добре
известните у нас традиционни и модерни линейни, атомарни, статични, най-често налагани
по административен начин правила и дейности, а бързо и проактивно да прилагаме найновите постмодерни, нелинейни, комплексни, динамични еко-системни и позитивни
подходи, методи, средства и техники, които са адекватни на днешните и утрешни
предизвикателства на постмодерния свят, при това не на целия фронт на икономиката,
образованието или психологията, а в малки, но ключови „ниши”, чрез промяна в които, ако
са добре подбрани, може да се постигне сериозно асиметрично развитие.
При това, става дума не за многомилиардни инвестиции и огромни материални
ресурси и хардуер, а за десетки и дори стотици пъти по-евтини, основно интелектуални,
човешки, културални, психологически, т.е. софтуерни и брейнуерни инвестиции и ресурси.
Именно те ще ни позволят осъществяването на бърза качествена промяна, „квантов скок” в
рамките на 1-2 десетилетия, което ние, по примера на Ал. Томов наричаме „асиметрично
развитие”. Според нас, тази оптимистична стратегия е без алтернатива, ако искаме нещо да
се промени у нас.
За да сме по-конкретни, как е възможно да се осъществява подобно асиметрично
развитие чрез психологически базирани иновативни постмодерни подходи в областта на
днешното българско образование, по-нататък в нашият доклад ще го покажем на два
конкретни примера за комбинирано прилагане на два от дузината постмодерни подхода –
социо-екологичният и позитивният, а конкретните две ситуации, а и проблеми са:
1. мониторинга и управлението на насилието и тормоза в училище
2. училищната готовност и плавният и успешен преход от детска градина към училище;
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2. Социо-екологичният и позитивният подходи – общо и в образованието
Постмодерните, и в частност социално конструктивистките подходи, са спектър от
поне дузина общи насоки, измерения, парадигми в психологията и в образованието, които са
продукт, но и предпоставка, за успешното справяне и адаптация към предизвикателствата на
днешния глобализиран, свързан, но и мозаичен и донякъде хаотичен и самоорганизиращ се
постмодерен свят, в който живее, работи и се променя значителна част от човечеството,
особено в развитите страни, но и определени региони, прослойки и социално-професионални
групи в развиващият се свят, и у нас, в частност.
Някои от тези постмодерни подходи, които са релевантни към темата на настоящия
доклад са например: социо-еокологичният подход; подходът на позитивната психология;
подходът за базиране на силните страни на хората; резилиънс подходът; подходът за
социално-емоционалните компетентности, учене и образование;
базираните на
доказателства психология и образование;
многомерните подходи; практически и
прагматично базираните и насочени подходи; подходи и политики в психологията и
образованието основаващи се и изискващи отчетност и др. Тук нямаме възможност да се
спираме на всички тези подходи, затова за пример ще вземем два от тях – социоекологичният и позитивният.
2.1. Социо-екологичният системен подход към концептуализирането, оценяването и
практическата работа с индивидите и различните микро и макросистеми, в които те живеят,
работят, учат, забавляват се. Той позволява интегрирането в едно цяло, както на различни
професионални гледни точки, методи, резултати от изследвания 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 [12, 17] 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. През 1988 г. авторът
на тези редове имаше привилегията да бъде, макар и за кратко, ученик на създателят на
социо-екологичният системен подход – Юри Бронфенбренър.
В основата на успешността и полезността за науката и социалната практика на социоекологичният подход лежи нейният радикален отказ от представа за човека и психиката като
изолирано, статично, атомарно, механично устройство и преход към представата за тях като
живи социални организми функциониращи в тясна, неделима, динамична връзка със своята
непосредствена и по-обща социоекологична среда. От този парадигмален скок в разбирането
на психиката и поведението на индивидите, групите и общностите произтичат поредица от
теоретични, методологични и интервенционни последствия, в детайлите, на които тук
нямаме възможност да се спираме. Поради динамичният, развиващ се характер на детската и
юношеската психика и поведение, образованието е може би най-благодатната област за
прилагане и възползване от силните страни на социоекологичният подход. Всъщност, в
днешното силно динамично постмодерно време, чиито вълни на промяната достигат до
всички обществени сфери и всички кътчета на страната и света, този подход е също толкова
важен и полезен и на другите социални сфери. По-долу, в следващ раздел ще представим
накратко как ние прилагаме социоекологичния подход към концептуализирането,
монитоторнга и управлението на училищното насилие и тормоз, както и на училищната
готовност и преход.
2.2. Позитивната психология. Една от най-важните тенденции през последния
четвърт век е определеното преместване на акцента в психологичните изследвания и
интервенции към позитивните, ресурсните, силните за индивидите, групите, организациите и
общностите страни и аспекти, а не прекомерното фокусиране върху негативните,
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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, психична твърдост, резилиънс,
посттравматичен
растеж, психична якост,
заучен
оптимизъм, процъфтяване,
омоществяване, трудова ангажираност, надежда, поток, щастие, кураж, мъдрост,
благодарност, дългосрочна упоритост, уелнес 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. Ние, от Институт Ре-Генезис,
чието цяло име е „институт за позитивна и конструктивна психология” от 2000 г. насам
адаптираме и популяризираме сред колегите от страната в нашите семинари над дузина
методики за психологично оценяване на десетина от изброените по-горе позитивни
конструкти. Ние разполагаме с над 150 методики за тези конструкти и планираме в близките
години да адаптираме 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 [2].
За съжаление, в областта, за която ще стане дума по-нататък в изложението –
поведението на учениците, и по-специално такива форми на проблемно поведение като
тормоз и насилие, официалната позиция на министерството на образованието е 40 пъти
наказвай и 1 път поощрявай (в основополагащият за образователната практика документ Правилник за приложение на закона за народната просвета в неговата гл. 2, раздел II –
„Деца и ученици” [3, 48-52 с.] от общо 91 параграфа в 40 от тях става дума за различни
форми и детайли свързани с наказанието на учениците и само в 1 за поощрения и награди,
т.е. в 97,5% от регламентациите се обсъжда наказващ подход и само в 2,5% - позитивен
подход). В проекта за закон за образованието на правителството на ГЕРБ, който не можа да
бъде гласуван през 2013 г. в Народното събрание поради оставката на тогавашното
правителство, макар че в текста му на няколко места се говори за «позитивна дисциплина» и
за «позитивен организационен климат», което само по себе си е позитивно, учудващо се
въвежда цял нов раздел за «Санкции на учениците», нещо което никога не го е имало в
предишните закони, а съотношението негативно/позитивно, въпреки декларираните
принципи, продължава да е силно дебалансирано в полза на негативните подходи – 78 / 22%
(32 санкции срещу 7 награди), т. 5/1 [1].
При такава правно-административна «негативна философия» за справяне с
проблемното поведение, какво да правят самите учители, които административно са длъжни
да прилагат 40 пъти повече негативни подходи и санкции, отколкото позитивни, а на
всичкото отгоре те не са получили и адекватно обучение какви са тези позитивни подходи и
как да ги използват.
Как МОН се бори с насилието и тормоза в училище става ясно и от странния начин, по
който през 2013-2014 г. бяха похарчени близо 10 млн. лева европейски пари за обучение на
близо 13 хил. учители как да се справят с тормоза, насилието и агресията в училище. За
съжале-ние, основният резултат от това обучение бе, че ок. 80% от разходите от него отидоха
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за скъпо-струващи туристически услуги свързани с обучението (5-дневно прекарване в 4звездни хотели, спа и фитнес услуги, обилно хранене, транспорт и др.), а не за самото
обучение, а последното бе относно поостарели към днешна дата норвежки модели за работа
с тормоза и насилието и амери-кански модели за решаване на конфликти (и двете от 80-те
години), които според редица из-следвания [13] са малко ефективни в сферата на тормоза,
тъй като са предимно индивидуално, диадно или малко-групово насочени, или доста
административно-базирани, а не съвременни социо-екологични и позитивни модели от 3 и 4
поколение работещи с цялата училищна и извън-училищна общност и особено с т.н.
«мълчаливо мнозинство», основаващи се на развитие на сил-ните страни на учениците – от
отделният индивид до общоучилищната общност. Оценката за ефективността на тази
странна програма се оценяваше по още по-странен начин – каква част от записаните за
участие в нея са я завършили успешно. Това е все едно да оценяваме ефектив-ността на
обучението в училище, не по постиганите учебни резултати, т.е. овладени знания, уме-ния,
отношения, а по процента завършили дадения клас или учебна степен. В обучението нямаше
и методики за оценка на ефективността на прилагане на програмата спрямо учениците.
Нашият подход към този проблем ще изложим в следващ раздел на настоящия доклад.
2.3. Синергетичен ефект от комбинирането на социо-екологичният и
позитивният подходи.
Традиционната психология, а и образование имат тенденция да се фокусират върху
микро-изменения на индивидуално ниво, фиксирани и оценявани предимно със субективни
средства и трудно виждат, осъзнават и отчитат мезо- и макропроцесите и нивата. Тази
концептуална, методологична и интервенционна «слепота» сериозно намалява техните
възможности. Социоекологичният системен подход е една противоотрова срещу тази масово
срещана слепота, затова той е не един от възможните, а магистралният подход, около който,
като около гръбнак и скелет могат да се обединят всички останали подходи,
концептуализации и методологии.
Еволюцията, както на психологията и на педагогиката през последния век, така и подългосрочното развитие на културалните и цивилизационните модели за справяне и развитие
през изминалите столетия в глобален план показаха доста ясна тенденция за преход от
негативни - агресивни, наказващи, авторитарни - модели към позитивни и колаборативни (от
типа Win/Win) начини за справяне с различни проблемни ситуации на всички нива – от
вътрешно психично до глобално.
Авторът на този доклад, на основата на натрупаният през 90-те години огромен личен
опит в основания от него Център „Деца в риск” за работа с деца и семейства със сериозни
медицински, психологически, социални и правно-административни проблеми, след това със
спектър от ситуации от областта на образованието, здравеопазването, бизнеса, а през
миналото десетилетие и в областта на международните военни мисии, създаде своя теория за
механизмите и етапите, по и в които се осмислят личните и социалните ситуации и
свързаните с тях предизвикателства и проблеми. Тази теория се оформи в края на 90-те
години, но основната й схема бе публикувана за първи път в материалите на Националния
конгреса по психология през 2008 г. в доклада ни ”Метаеволюция на психологичните
интервенции” [5].
В какво е основната ни идея? Изхождайки от нашата обща схема за еволюция на
нивата и механизмите на регулация разграничаваме най-общо 4 типa стратегии, които
индивидите и общностите използват според вида екстремуми, които лежат в тяхната основа:
минимизационна, максимизационна, оптимизационна и еволюционна, които логически,
еволюционно, онтогенетично следват една след друга.
При минимизационните стратегии се изхожда от интересите на външните системи
и се цели извеждане на нещо отвътре навън от дадената система. Примери за такива
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стратегии в исторически план (12-18 в) са изгарянето на вещици, остракирането от
общността (техен фамилен еквивалент е развода, а в организационен - уволнението),
екзорсицизма, а в по-ново време – намаляването или премахването на симптома. Т.е. тъй
като основната идея тук е минимизация на проблема, генералната насока е негативистична –
намаляваща, подтискаща, наказваща, елиминираща. Това е и масовата, обичайна първа, или
първосигнална реакция и на индивидите, и на групите и на организациите и на общностите.
За хубаво или за лошо, това все още е най-често използваната стратегия и в образованието и
в практическата психология.
При максимизационните стратегии пак се изхожда от интересите на външните
системи, но се цели въвеждане на нещо отвън вътре в дадената система. Примери за
такива стратегии в исторически план (17-20 в.) са моралното лечение, хипнозата, духовното
лечение и развитие на индивидуално ниво, индоктринацията, възпитанието, обучението на
семейно, групово, организационно и субкултурално ниво, религиите, идеологиите, науката,
пропагандата, промиването на мозъци, рекламата на социетарно и глобално ниво.
Позитивната психология и интервенциите залагащи на силните страни на хората също като
цяло са от този тип стратегии.
При оптимизационните стратегии се изхожда от интересите на самата система и се
цели вътрешното й балансиране. Примери за такива стратегии през 20 в. са някои от сега
съществуващите основни психологични подходи и школи. Балансирането на психичната и
телесната енергии е в основата на стратегиите на психоанализата, телесно-ориентираните и
енергийните терапии, както и на много от фамилните и груповите терапии и на редица от
организационните интервенции. Балансирането на информацията, асоциациите и схемите е в
основата на многобройните когнитивни и поведенчески подходи на индивидуално, групово,
организационно и комунално ниво. Балансирането на системите (индивид, семейство,
организация) с тяхната микро и макро среда е задача на почти всички подходи, особено на
тези, изповядващи системна философия. Социо-екологичният подход също залага до голяма
степен на тази стратегия.
При еволюционните стратегии се цели такова вътрешно развитие на системата
(индивид, група, организация, общност) което да й позволи по-ефективна бъдеща
(ко)еволюция в системите, в които съществува. Примери за подобни стратегии са
хуманистичните и трансперсоналните подходи, както и новопоявяващите се базирани на
новите био- и компютърни технологии подходи. Социо-екологичният подход в равна степен
с предишната залага също и на тази стратегия. В най-чист вид тя се проявява в т.н.
съзнателна (ко)еволюция.
От представените по-горе стратегии за справяне с дадени предизвикателства,
проблеми, задачи и ситуации, се вижда, че съчетаването на социоекологичния и позитивния
подходи позволява да се комбинират в една обща схема максимизационните,
оптимизационните и еволюционните стратегии и да се надрастнат незрелите
минимизационни стратегии. Така се постига значителен синергетичен общ ефект и
стратегическо развитие, което е най-успешният вариант за всички участници и в
образователния и в психологическия процес.

3. Социо-екологичен и позитивен подход към насилието и тормоза в
училище
В българската образователна система, а и в обществото като цяло – от семействата до
политиката - при наличие на негативни прояви и поведения, напр. насилие или тормоз,
обичайната стратегия на справяне е да се действа постфактум, след събитието, в рамките
само на конкретната ситуация и предимно с наказателни мерки. Комбинираният
социоекологичен и позитивен подход (СЕП+ПП) предполага и изисква доста по-различна
стратегия – превентивна, общосистемна и позитивна. Тъй като това е нетипично за нашето
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образование е необходима специална работа – основно обучителна - с представителите на
образованието за да могат те да овладеят не само конкретни умения, но и да променят своите
общи нагласи и стратегии за справяне с насилието и тормоза в училище. Затова и нашата
задача в тази посока е двуяка - от една страна, да се разработи подобен СЕП+ПП модел за
управление на тормоза и насилието в училища (което бе по-лесната за нас задача), а от друга
страна, да се опитаме да го внедрим в масовата образователна практика (което се оказа
значително по-трудна задача).
В поредица от семинари (около 250 с близо 3 000 представители от над 400 училища
през последните 5 години), както и в някои онлайн презентации в специализираният ни блог
посветен на този проблем [7] ние представихме своят авторски постмодерен,
социоекологичен и позитивен подход и модел за справяне с тормоза и насилието в училище,
който нарекохме СИМОПРЕНАС - СИистема за МОниторинг и ПРЕвенция на НАСилието
в училище. Тук нямаме възможност в детайли да се спираме на всички компоненти, нива и
аспекти на подхода и моделът ни, както в концептуален, така и в измервателен и в
практически план, защото обемът значително надхвърля целите и размера на настоящия
доклад. По-долу ще се спра схематично и синоптично на някои от по-важните, според нас,
аспекти на СИМОПРЕНАС. Нашата програма е програма от 3-то поколение. Виж на Табл. 1
подходите към училищното насилие през 20 и 21 в.
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Таблица 1 – Три основни подхода към училищния тормоз и насилие през 20 и 21 век
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Наред с подходите има поколения и при програмите Кои са тези поколения ?
Към «програмите» от 0-во поколение, които само условно могат да се нарекат
програми са два вида «програми» - първите са не малко дейности, които, макар и да се
правят с добро сърце и с немалки усилия, а понякога и ресурси, всъщност са доста
аматьорски от професионал-на и програмна гледна точка и от тях не може да се очаква
някаква по-сериозна ефективност и устойчивост във времето. Тук спадат голяма част от
инициативите и дейностите извършвани в училищата, които са насочени по-скоро към
осъзнаване на проблемите свързани с насилието в училище, отколкото към неговото
успешно решаване. Вторите «програми» са не малка част от програмите на училищните и
местните комисии за БППМН, които изглеждат не лошо на хартия, но, за съжаление,
поставят акцента върху не особено ефективни административни дейности и доста
традиционни форми за работа с учениците, при това без да оценяват ефективността си.
Програмите от 1-во поколение са предимно по проекти финансирани и моделирани от
чужбина, сред които има по-професионално направени програми, които, обаче, имат няколко
недостатъка – обикновено обхващат много малък брой (най-често десетки) деца и
подрастващи от доста специфични целеви групи, често това са жертви на физическо и
сексуално насилие предимно в къщи, прилагат доста тесен професионален модел (напр.
индивидуално консултиране и психотерапия и то в рамките на инсайт-базиран терапевтичен
подход, или се основават предимно на модела „защитено жилище” и др. под.) и, по правило,
нямат детайлно и прецизно направено проучване на своите ефекти върху целевата си група, а
и са много скъпи.
Практически единствената програма от 2-ро поколение, която се основава на доказала
се конкретна моделна чуждестранна програма, която се внедрява като демонстрационен
проект у нас е норвежката програма „Анти-булинг” на Дан Олвеус, която в България
вървеше под името „Училище без насилие” през периода 2007-2011 г. с ученици от 5-7 клас в
8 училища в София и Ловеч. Ние имаме определени резерви по отношение на тази програма,
които тук няма да коментираме, но казано с две думи, тя е вече доста поостаряла и по света
има редица значително по-ефективни програми от следващите поколения.
Нашата програма СИМОПРЕНАС е общоучилищна програма от 3-то поколение и е
основана на комбинация от социо-екологичния и позитивния подход, за която ще стане дума
по-нататък в изложението.
Програмите от 4-то поколение са много сходни като подход с тези от 3-то поколение,
с тази разлика, че се отнасят не до отделно училище, а за цяла една община, в която има поне
няколко училища и социоекологичният и позитивен подходи се прилагат върху цялата
общност по местоживеене и местоучене, а не само върху училищната общност.
Програмите от 3-то и 4-то поколение се характеризират с поне 6 свои важни общи
отличителни характеристики, които липсват при първите две поколения инициативи,
проекти и програми, а именно:
1. те се основават на доказателства (evidence-based), че са ефективни и устойчиви;
2. те са много-компонентни и много-равнищни;
3. те са теоретично базирани и емпирично валидирани;
4. те се основават на комбинация от социално-екологичния, позитивния и други
постмодерни подходи към тормоза и насилието, мониторинга и превенцията им;
5. те обхващат голям брой или всички ученици от дадено училище или район;
6. те са компютърно-базирани като обработка, база данни и анализ
Що се отнася до нашата програма СИМОПРЕНАС, то в нея могат да се разграничат
две големи измерения – оценъчно и интервенционно.
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По отношение на оценъчното измерение на програмата ни, то има поне 3 специфики:
1) при традиционните програми, а и в масовата практика, психологичното оценяване
на ниво диагностично се извършва само спрямо ограничен брой ученици, тези които са били
подадени като проблемни от класните или от други учители. Този брой обикновено е в
рамките на 5-10%, максимум 15%, а спрямо останалите ок. 90% не се провежда никаква
оценъчна дейност. Според нашият социоекологичен подход следва всичките 100% ученици
да преминат кратко скрийнингово оценяване с цел да се получи, както общата картина, така
и да се идентифицират т.н. скрийнинг положителни, които са в рамките между 5 и 20%,
обикновено 10-15%. Спрямо тези скрийнинг положителни като следваща стъпка се
осъществява психологично оценяване на ниво диагностично, с цел получаване на
индивидуални, а и групови психо-профили, които да послужат за отправна точка за
практическа работа с тези ученици и класове.
2) с цел установяване на ефективността на интервенционната работа в дадено
училище се осъществява входно-изходно оценяване, обикновено в началото и в края на
учебната година (примерно октомври и май), което, ако се извършва ежегодно, има характер
и на текущ мониторинг на процесите в училище, които имат отношение към изследваната
сфера – тормоз и насилие. На тази основа се вземат решения за по-ефективно управление на
тези процеси.
3) изразена специфика на СИМОПРЕНАС е авторският модел, който
операционализира оценяването на тормоза и насилието в училище - модела IAHA’B+ с
неговите компоненти - Impulsivity, Anger, Hostility, A’ggresiveness, Bullying и +, т.е.
Импулсивност, Гняв, Враждебност, Агресивност, Тормоз и допълнителни социодемографски и кратки други психологични характеристики. За оценяване на компонентите
на моделът ни IAHA’B+ ние сме изготвили и предлагаме няколко пакета от методики и
свързаните с тях процедури, които следват и се над-граждат един над и върху друг: 1) пакет
от методики за скрийнинг; 2) пакет от методики за диагностика и 3) процедури за програмно
оценяване. Те са така изготвени, че за всеки от компонентите на модела IAHAB+, ние
предлагаме по поне 1 метод за скрийнинг и, съответно, за диагностика, на насилието и
тормоза в училище. В тези пакети са включени международно утвърдени тестове, в кратките
си версии, адаптирани от нас и имащи добри психометрични качества.
Сред методиките за скрийнингово ниво са напр. кратките версии на BIS-11s, AQ-12,
тест за тормоз и виктимизация, психогеометричен тест, свръхкратки геометрични варианти
на интерперсоналният кръг за училищния клас и за семейството, и свръхкратки геометрични
варианти на личностната типология по MBTI и за обща самооценка, свръхкратък вариант за
словесна и несловесна обща интелигентност, социодемографски и поведенчески данни.
Общият брой на айтемите в скрийнинговият пакет, който носи названието СМО1
(Скрийнингов Мини-Омнибус-1) е ок. 100, които сме събрали в 1 лист А4, а времето на
попълване е между 20 и 30 мин., а заедно с инструкцията, събирането и изчакването на
закъснелите – максимум 1 учебен час (на класа). Освен хартиен, СМО1 има и електронен
вариант във вид на Excel файл, който позволява автоматично интегриране на данните от
отговорите на отделните ученици в един обобщаващ файл за целия клас, а след това и в общ
файл за випуска и за цялото училище.
Пакетът от методики за оценяване на диагностично ниво, което се прилага само
върху скрийнинг позитивните ученици от скрийнинговото ниво (обикновено 10-15%),
включва пълните версии на BIS-11 и AQ, UIBS, SDQ (за психоповеденчески проблеми),
както и тестове за училищен гняв, за реактивна и проактивна агресивност, за ролите на
участниците в тормоза, за училищен резилиънс, за виктимизация от връстници, за
кибертормоз. На диагностичното ниво на оценяване не се използват всички тези методики и
техните скали (това са 11 методики с 50 скали с около 290 айтема), а само тези скали, които
са релевантни към спецификата на различните подгрупи на скрийнинг позитивните.
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Както скрининговият, така особено и диагностичният вариант на методиките,
позволяват да се направят кратки (в първият случай) и по-подробни (във вторият случай)
психопрофили, както на индивидуално, така и на класно, випусково и общоучилищно ниво,
което дава възможност за осъществяване на обосновани изводи, а на тази основа, използване
на получените резултати за целите на по-ефективното управление на процесите в училище.
За подпомагане, както на професионално-психологично ниво, така и на административноуправленско ниво на адекватните анализи и решения ние предоставяме в нашите семинари
подробни инструкции за психолозите и управленците кога, с кого и как да осъществят
скрийнинга и евентуално диагностиката, така, че да минимизират отделяните ресурси
(човешки, времеви, материални) и да максимизират получаваната полезна информация.
Особено внимание в тези инструкции се отделя на начините и вариантите за получаване на
скрийнинг положителните случаи, както като общ подход, така и съобразно конкретните
възможности на дадено училище.
Интервенционното измерение на програмата ни е наша комбинация от 60 (18
първични, 19 вторични, 23 третични) ключови компоненти извлечени от доказано найдобрите (над 200 американски програми оценени като ефективни от поне 1 от 7 независими
една от друга оценяващи ги организации) чужди програми, които по механизма на „Рубик
куб” ние адаптираме към специфичните характеристики и нужди на конкретното училище.
Сред най-важните от тези компоненти, основно на общоучилищно ниво са напр.: изготвянето
и внедряването на общоучилищна политика за управление на тормоза и насилието в
училище; въвеждане на социално-емоционалното образование в часовете на класа и като
извънкласна форма; създаването и използването на училищна система от подкрепящи
връстници и ред други.
Тази грижа за практическата релевантност, полезност и икономия на ресурси, без
загуба на научна достоверност и обоснованост, е отличителна черта на нашият общ подход и
конкретен модел СИМОПРЕНАС, която рязко го отграничава от различните академични
подходи, които не се съобразяват с практическите възможности и полезност на получаваните
данни за училищата, което ги прави слабо или въобще неприложими в масовата практика.
Това още веднъж показва сериозната разлика между академично насочената педагогическа
психология и практически насочената училищна психология, разлика, която често не се
осъзнава, както от самите психолози, така и от образователните ръководители. За да бъдем
по разбираеми, ще дадем още един пример – никой не смята, че при управлението на
процесите в една атомна централа, напр. в Козлодуй трябва да се използват професорите по
атомна физика от университетите, защото, те макар и да познават добре теоретично и
математически процесите на атомно равнище, нямат и най-малка подготвеност за
инженерно-техническите, икономическите и други практически аспекти от реалното
функциониране на такъв сложен обект като атомната централа. В първият случай говорим за
теоретична атомна физика, а във втория за инженерно-техническо производство на енергия,
между които има доста съществена разлика и в знанията и в уменията.
Нашият подход и модел СИМОПРЕНАС, който е програма от 3-то поколение има
значителни преимущества пред всички публично известни изследвания и програми за работа
и изследване на училищното насилие и тормоз у нас. Тук няма да се спираме на дузината
налични изследвания, които могат да се намерят в интернет, в които се излагат не особено
професионални резултати от еднократни изследвания с единични методики за отделни
аспекти на тормоза и насилието, защото тяхното ниво е на това на разработки на студенти от
бакалавърско ниво на обучение. Малко по-професионални са някои резултати публикувани
във връзка с проекта „Училище без насилие” спонсориран от УНИЦЕФ [11]. За съжаление,
макар, че са правени от професор от СУ, те са във вид на анкета, а не на достатъчно обхватен
спектър от международно използвани тестове, и в тях става дума основно за проценти, на
чиято основа трудно могат да се направят някакви що-годе надеждни, валидни и обосновани
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изводи, не само за повърхностно наблюдаваните явления (извлечени чрез мненията на
учениците), но и за по-важните училищни процеси, които ги обуславят. Още повече, че
поради неголемият брой изследвани ученици, тясната възрастова група (5-7 клас) и малкият
брой училища, получените резултати имат пилотен и частичен характер и са недостатъчни за
някакви по-общи изводи за явленията тормоз и насилие в българската образователна
система.
Проведените в десетки училища от цялата страна изследвания с нашите пакети от
скрийннгови и диагностични методики ни дават възможност да направим достатъчно
обосновани и по-комплексни изводи. За съжаление, държавните организации занимаващи се
с управление на образованието – МОН и РИО-та не проявяват особен интерес към тях,
водени от чисто бюрократични съображения – за тях това са допълнителни размишления,
които излизат извън административно зададените им задължения. Затова и ние по-долу ще
представим само една много малка част от нашите резултати, всъщност само един
конкретен техен аспект, възползвайки се от правото си на частна организация да не сме
длъжни да споделяме с трети страни получаваните от нас данни и резултати.
Става дума за това, че според получаваните от нас от десетки училища данни, се
очертава една ясна, повтаряща се, устойчива тенденция, която ни води до една много тъжна
констатация, а именно, че българското образование не само, че не може да управлява
процесите свързани с тормоза и насилието в училище, но и има ясна и нарастваща
неспособност да прави това, за разлика от развитите страни в Европа и Северна Америка,
които успяват да го правят.
На какво се основава тази наша констатация ? Това става ясно от дадените по-долу
няколко графики, първите две от които се отнасят до чужбина (Графика 1 – за САЩ и
Графика 2 – за Европа), а третата графика (Графика 3) показва ситуацията у нас.
Патернът от графика 3 е характерен за повечето български училища (от различни
видове и селища). Същият патерн се получава не само по агресивност (и компонентите й –
словесна, вербална, враждебност, гняв), но и по сходни характеристики - тормоз, насилие,
импулсивност.
Сравнението между трендовете у нас и в чужбина (Европа и САЩ) показва, че те са в
обратни посоки – в развитите страни има ясна тенденция за дву- и дори три-кратно
намаление на негативните поведения с възрастта, а у нас има ясна тенденция не само за
нарастването им с възрастта, но и за увеличаване и на диапазона, ветрилото на размера им.
Последното е не по-малко притеснително от увеличаването, защото показва нарастваща
степен на неуправляемост на процесите. Ще дам следният пример за да сме по-ясни – ако
даден шофьор или в сервиза не са затегнали добре дадена гума към колата, то тя ще започне
да се криви, първо по-малко, след това по-силно, и накрая ще изпадне, което ще доведе до
катастрофа.
И вината за последната ще бъде не на гумата, не на колата, не на пътя или на времето,
а на шофьора или на сервиза, които не са я закрепили добре. За нещо подобно ни говори и
увеличаването, разширяването като фуния или ветрило на стойностите на различните
параметри с нарастването на възрастта на учениците. На езика на техниката и на
математиката това означава, че тази образователна подсистема става все по неуправляема и
сама по себе си и от страна на системата за управлението й - училищното, регионалното и
националното ръководство на образованието. При същите процеси и тяхното управление в
развитите страни е налице точно обратното - с възрастта на учениците намаляват значително
- достигащо до два-три пъти - на негативните процеси. Това, както посочихме с примера с
автомобилната гума, не се дължи толкова на някакви вътрешно-индивидуални, или на макросоциални процеси, а на мезо-фактори и процеси - по-добро управление на тези процеси на
училищно и общностно ниво. Внимателният анализ показва, че ако преди половин век
ситуацията в тези страни бе сходна с нашата, а преди четвърт век започна прилагането на
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първите програми за превенция, то към момента са налице над 4 000 програми в САЩ, а в
Европа - над 300 програми за превенция на тормоза и насилието в училище като не малък
брой от тях (над 200) са доказано ефективни. Именно те и доведоха до наблюдавания
позитивен ефект четвърт век по-късно. За сравнение, у нас има само 1 подобна програма, при
това тя бе адаптирана само пилотно в 8 училища, а днес не се прилага никъде. Решението е в
това да се внедрят ефективни програми за управление на тормоза и насилието в училище, от
типа на нашата СИМОПРЕНАС или друга от САЩ и Европа
Графика 1. Процент ученици от 6 до 12 клас в САЩ и Графика 2 процент ученици от 8 до
15 г. в Европа съобщили, че са били подложени на тормоз в училище.

Източник: http://nces.ed.gov

Източник: http://www.violencepreventionworks.org

Графика 3. Типичен патерн на общата агресивност (по AQ) по възрасти и паралелки у нас
(на примера на конкретно училище от средно голям български град, като N=369 д.).
Обща Агресивност (по AQ) - по Възраст и по Паралелки
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4. Социо-екологичен и позитивен подход към училищната готовност
Готовността за училище е изключително важна, както за отделното дете и неговото
семейство, така и за работата с детето в детската градина и в училище, така и за
управлението на национално ниво на образователните процеси. Училищната готовност (УГ)
е еквивалентна на матурата след 12 клас и едновременно с това с входният изпит в
университетите, при това се отнася до двойно повече деца и има, според днешните
психолози, огромно значение за бъдещото развитие на детето. Не случайно в САЩ още
преди четвърт век готовността за училище бе дефинирана на най-високо държавно ниво като
цел No. 1 пред американското образование, нобелов лауреат по икономика доказа (чрез
уравнението на Хекман), че инвестициите в ранното детство са с изключителна
икономическа стойност, достигаща ROI 10, 15 и дори 20, а шефът на федералният резерв на
САЩ още в началото на финансовата криза в САЩ през 2008 г. официално препоръча на
всички институции да инвестират в ранното детство, защото по време на криза това е една от
най-сигурните и печеливши инвестиции.
За съжаление, положението, а и отношението на образователните власти – МОН и
РИО – към УГ е крайно неглижиращо и показва пълно неразбиране на същността и
важността му. Нещо повече, ние сме единствената що-годе развита страна в света, в която
всички деца са готови за училище (при международни показатели между 15 и 30%, средно
20-25% деца с по-ниска УГ) и причината за това не е гениалността на нашите деца, а чисто
административният подход към УГ - всички деца, които са преминали през подготвителна
група (а на практика това са почти всички деца, защото тя по закон е задължителна) се
считат, че са готови за училище.
Отсъствието на официално регламентирани, операционализирани и базирани на тях
количествени параметри, стандарти, национални стандартизирани методики, които да
съответстват на днешните международни консенсуси в тази област е голям пропуск в нашето
образование, и в частност на МОН, който колкото по-скоро се отстрани, толкова по-добре ще
е за всички участници в образователният процес. С цел донякъде да нормализираме тази
странна и неестествена ситуация, преди няколко години, на основата на задълбочен наш 134страничен аналитичен доклад на ситуацията с УГ по света и у нас [6], ние започнахме наша
програма за модернизиране на подходите към училищната готовност на нивото на отделната
детска градина и училище, тъй като на този етап не откриваме нужното разбиране на ниво
МОН и РИО.
В какво се изразява тази наша програма, която ние наричаме «УГиПУП»? Тя има
няколко основни характеристики и компоненти.
1. За разлика от българското разбиране за УГ (и административното и професионалнопсихологичното), че най-важното в нея е когнитивният й аспект (подпомагащ развитието на
т.н. 3R - Reading, wRiting, aRithmetic, т.е. четене, писане, смятане – лансирани още през 1795
г. [18], то от 20-тина години има международен консенсус, че има поне 5 (и дори 11)
съдържателни области за оценка на УГ на нивото на децата, като 2 от тях – социалноемоционалните умения и подходи към ученето, изобщо не се оценяват у нас. В нашият модел
за оценяване и развитие на УГ, акцентът се поставя върху социално-емоционалната УГ, тъй
като тя е ключовата. Освен това ние сме привърженици не на 3-те R-а валидни за 18-20 в., а
на 5-те C-та (Communication, Critical thinking, Collaboration, Creativity, Challenges), които са
адекватните на 21 век умения.
2. Ако традиционното и единствено съществуващото у нас разбиране, че трябва да се
оценявана УГ само на индивидуалното дете, в международен план доминира ясното
разбиране, че уменията на децата са само един от факторите за успешна УГ. Това бе
доказано oт станалото класическо мета-аналитично проучване на 70 лонгитюдни
изследвания на УГ осъществено от К.ЛаПаро и Р.Пианта [14], което установи, че съвкупният
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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. Затова в т.н. «уравнение на УГ»
се включва освен готовността на децата за училище, също и готовността за училище на
семейството, на ДГ, на училището, на другите институции за деца, и на общността. Без тях
УГ само на децата е една фикция, една абстракция, защото децата сами по себе си не могат
само и единствено те да са готови за училище, защото те не са барон Мюнхаузен сами да се
вдигат за косата и да се пренасят. Това е задача, умение и готовност, както на самите деца,
така и на всички значими фактори и контексти около тях. В нашият модел за УГ, ние
оценяваме и работим, както с децата, така и с другите значими около тях. Това произтича от
социо-екологичният и позитивен характер на модела ни УГиПУП (виж фигура 1 по-долу),
който е съзвучен и с моделите на водещите учени и подходи в областта на УГ [16].
Обичайният, традиционният за България модел на оценяване на УГ е Модел 1 –
статичен, детецентриран, атомарен, еднократен. Международното, а и нашето разбиране за
оценяване на УГ, е Модел 4 – динамичен, социо-екологичен, многократен, интерактивен, т.е.
акцентиращ на връзките и взаимодействията между дете, семейство, ДГ, училище, връстници
и други продължаващи две-три години във времето. Именно Модел 4 е адекватен на
реалността, именно той дава реална възможност за реално и ефективно управление на
процесите свързани с УГ и плавният и успешен преход ДГ-училище.
3. Съвременното, постмодерно, социоекологично и позитивно разбиране на УГ е, че
тя е многомерен, многостъпков, многокомпонентен процес, който не е едноактен (напр. на
15.09), а продължава поне 2-3 години, примерно от 4 до 7 г. и в който са включени освен
детето и всички други, поне половин дузина, институции и контексти имащи отношение към
детското развитие. Нещо повече, както преди четвърт век се преодоля тясното, медикобиологично разбиране за УГ, наричана тогава училищна зрялост, така и днес в глобален
план, но за съжаление не и у нас, става заместване на тясното понятие и подход „училищна
готовност” с по-адекватното на днешните реалности и изисквания понятие и подход
„плавен и успешен преход ДГ-училище”.
Надяваме се, че чрез нашите разработки и други колеги, а в някакъв бъдещ момент и
институциите, ще се отърсят от старомодните и не особено ефективни традиционни модели и
подходи и ще усвоят и започнат да прилагат международно утвърдените модели и практики
за УГ, или както е прието да се казва – плавен и успешен преход детска градина-училище.
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Фигура 1. 4 модела за концептуализиране на УГ,
с акцент върху социо-екологичният (модел 4)

5. Предизвикателствата и бариерите пред внедряване на нашите модели в
масовата образователна практика. Ние смятаме, че като цяло сме разработили и

апробирали два модела, които комбинират в себе си добрите страни на СЕП+ПП подхода. От
опитът ни по внедряването им в масовата образователна практика, обаче, се натъкнахме на
някои предизвикателства и бариери. Най-общо те са: ресурсни, административноорганизацион-ни и културално-ментални. Макар, че най-често се споменават ресурсните, и
преди всичко фнансовите бариери, според нас, по-тежки са административните и
организационните, тъй като са свързани с доста архаичния начин на работа на
образователната администрация, но най-трудни за преодоляване са културално-менталните,
тъй като именно те са в основата на остана-лите бариери. Ако за преодоляването на първите
две групи са нужни промени в общия мениджмънт на образованието и 5-10 години сериозна
работаи, то за последните е нужна сериозна промяна в манталитета на всички нас, което ще
изисква поне четвърт век общонацио-нални усилия. Без ефективното преодоляване на тези
бариери внедряването на представяните два модела ще бъде частично и неустойчиво. Това
важи и за всички други подходи и модели, които не успяват да преодолеят посочените
предизвикателства и бариери.

6. Заключение

В нашето изложение се опитахме накратко да покажем, че ако искаме да сме
ефективни и адекватни спрямо предизвикателствата на постмодерния 21 век, изобщо в
сферата на образованието и в областта на академичната и практическата психология, то
трябва в бърз порядък да преосмислим не някакви дребни детайли в нашият начин на
мислене и работа, а да направим цялостна парадигмална промяна в тях, своеобразна
коперникианска революция. Тъй като това е огромна тема, която изисква поне една обширна
монография като обем, тук, в настоящият доклад, ние се спряхме накратко само върху две
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конкретни, но масови образователни ситуации и проблеми, които засягат като минимум по
няколко десетки хиляди деца, юноши, родители, учители ежегодно – тормоза и насилието в
училище и училищната готовност. На техният пример, се опитахме да покажем, макар и
сбито, но надяваме се ясно, изразените преимущества на комбинираното използване на
социо-екологичния и позитивния подходи към тяхното оценяване и управление. Според нас,
преимуществата на тези два, от дузината постмодерни подходи спрямо образованието и
психологията, са очевидни и неоспорими, затова в обозримо бъдеще е желателно повече
колеги – и психолози, и учители, и образователни ръководители – да се запознаят поподробно с тях и да започнат да ги използват по-широко в своята работа. Ние от Институт
Ре-Генезис имаме готовност да подпомагаме този не лек процес. Убедени сме, че чрез
подобно теоретично базирано разбиране на образованието и психологията ще успеем със
съвместни усилия да осъществим ускорен асиметричен растеж на училищната психология, а
чрез нея и на психологията и образованието като цяло, от които всички ние определено се
нуждаем, ако желаем в обозримо бъдеще нещо съществено да се промени в живота ни –
както нашия, така и на децата ни.
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Докторант Христо Йорданов Йорданов; психолог
в ДЦВУ с.Ласкарево, общ.Сандански
CHARACTERISTICS OF SELF-ASSESSMENT OF THE TEACHERS
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DTSVU s.Laskarevo, Sandanski municipality
Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху самооценката на учителите и взаимодействието им
с учениците. Използвани са адекватни методи на изследване. Резултатите са ценни за практиката.
Abstract: This research is focused on the self-assessment of the teachers and their interaction with the students.
The research methods are appropriate. The results are of value for the praxis.
Ключови думи: самооценка, характеристики, взаимодействие.
Keywords: self-assessment, characteristics, interaction.

Субектът осъзнава своето “Аз” на определен етап от развитието на самосъзнанието.
Развитието на самосъзнанието се осъществява в продължение на целия му живот в процеса
на реализация на трудовата дейност, на основата на обществените взаимоотношения; на
основата на индивидуално-психологическите и личностните му особености [1,2,27,31]. “Аз”образът като сложна система от диспозиции към себе си, като единство от когнитивни,
емоционално-ценностни и поведен-чески компоненти, е цялостен резултат от процесите на
самоосъзнаване и саморегулиране на себе си в конкретна социална ситуация. [20;6-7]
Изследователите на съзнанието, самосъзнанието, самооценката все повече насочват
изследователските си усилия по посока на различни техники за разширяването му, с оглед на
адаптивното поведение на личността [2,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23].
Емоционалното състояние на субекта, свързано с адаптирането (удовлетвореност,
положително отношение към заобикалящата действителност, чувство за социална
защитеност) или дезадаптиране (неудовлетвореност, тревожност, отрицателни отношения
към обкръжаващата среда, неприятно чувство към другите) индикират вътрешния живот на
човека, регулацията на поведението му и системата от междуличностните му отношения с
другите [29].
Състоянието на дезадаптиране у субекта често се явява специфичен феномен за
възникване или функциониране на определени потребности.
Субектът постоянно трябва да се приспособява не само към външната, но и към
вътрешната среда. Адаптивната му активност не ограничава насочеността му към социалното
му обкръжение. Нейните интенционални обекти се явяват вътрешно състояние, собствени
постъпки и резултати, собственото “Аз” [1].
Относно самия себе си се натрупват конкретни очаквания и се формират
съответстващите им потребности. Субектът се реализира съобразно линията на поведение в
системата от потребности към себе си.
Според К. Роджърс, често хората имат неправилна представа за себе си - така
гъвкавата самооценка е необходимо условие за безболезнено приспособяване на индивида
към постоянно променящите се условия. Особена е заслугата на видния психотерапевт, че
изследва и анализира самосъзнанието и самооценката, функциите им за развитие на субекта.
Истинското учене и адаптация на учениците в училищна среда се изгражда
по
самоинициатива. Учителите, които съзнават важността на проблема, разглеждат себе си като
ресурс, който учениците могат да използват и им предоставят много материал за учене [28].
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“Аз”-ефективността представлява валидна личностна променлива, която съдържа
“Аз”-перцепциите за личната способност да се организират и да се прилагат действия в
конкретни ситуации, които могат да съдържат нови характеристики. Това е оценката на
хората за тяхната ефективност, компетентност и каузална субектност. Личните преценки за
“Аз”-ефективността не са генерализирани чувства за успех или контрол, а по-скоро оценка
на това, колко добре човек може да действа в специфична среда [6, 20; 7-8].
През последните десетилетия умението да се себеутвърждаваш е привличало много
силен интерес и тренингът по себеутвърждаване вече е почти задължителен в областта на
бизнеса и индустрията, медицинската професия и психотерапията, където целите му са 1)
повишаване на съзнанието за личните права; 2) осъзнаване на различията между
неутвърждаване, утвърждаване и агресивност и 3) усвояване на вербални и невербални
умения, като умение да се отказва, да се искат услуги, да се отправят молби, да се изразяват
положителни и отрицателни чувства, да се започват, поддържат и прекратяват разговори и
т.н., или да се придобие това, което Лазаръс нарича “емоционална свобода”. Такова
определение включва почти цялото междуличностно взаимодействие [2]. А.Ланг и
П.Джекъбоуски, например го определят като: “защитаване на личните права и изразяване на
мислите, чувствата и убежденията по директен, честен и уместен начин, който уважава
правата на другите хора” [2].
Р.Алберти и М.Емънс твърдят, че себеутвърждаващото поведение е това, което
“помага на човека да действа в името на интересите си, да се защитава и изразява без
ненужна тревожност, удобно и честно да изразява чувствата си или да упражнява правата си,
без да отрича правата на другите”. А.Диксън подчертава, че силата да се себеутвърждаваш е
сила на равенството и способността да бъдеш директен по отношение на това равенство, а
Дж.Чаплин добавя, че утвърждаването е директно, честно, ясно общуване между еднакво
ценни човешки същества; то е противоположността на “нормалната” форма на комуникация
в патриархалното общество, която е предимно между висшестоящи и подчинени, като
единият човек е “на върха”, а другият е отдолу [2].
О. Харги и колегите му диференцират седем класа реакции в утвърждаващото
поведение: три са отрицателни (изразяване на непопулярни или различни мнения, изискване
на поведенческа промяна от другите и отказване на неразумни искания и молби), а
останалите четири са положителни (признаване на личните недостатъци, правене и
получаване на комплименти, иницииране и поддържане на взаимодействия и изразяване на
положителни чувства). Според тях повечето от изследванията и тренинговите сесии се
посвещават на отрицателните (конфликтни) компоненти, защото именно те затрудняват
много хора [2].
Себеутвърждаването е висше социално умение и човек трябва да има активна позиция
към живота. Ейдриан Фърнам провежда кроскултурно изследване и установява, че това
понятие е културно специфично и някои реакции, попадащи в сферата на утвърждаването,
които са уместни в Европа и САЩ, могат да не са така желателни в други страни, ценящи
търпимостта, подчинението и смиреността.
А.Ланг и П.Джейкъбоуски приемат, че съществуват пет типа себеутвърждаване:
 Емпатично - изразява чувствителност, разбиране и уважение към другия човек.
 Ескалиращо - човекът започва с минимално утвърждаване и ако отсрещната страна
не откликне, степента на себеутвърждаване постепенно се засилва.
 Конфронтационно - използва се, когато нечии думи противоречат на делата на
човека, и включва откритото съпоставяне пред него на обещаното и направеното.
 Утвърждаване от първо лице единствено число - човекът обективно описва
поведението на другия и как то му е повлияло, какви чувства е предизвикало и
защо той трябва да го промени.
 Директно и индиректно - тези видове се разграничават от М.Лайнън и К.Игьн,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

631

които подчертават, че директният подход вероятно няма да е най-ефективен при
хората, желаещи да бъдат харесвани и положително разглеждани от околните.
Асертивните личности се чувстват добре със себе си и са способни да изразяват както
позитивни, така и негативни чувства и мнения; отворени са, поемат риск и са отговорни за
своето собствено поведение [11, 24, 25, 26].
Самооценката обезпечава йерархизацията на знанията на човека за себе си.
Функционирането й като интелектуално действие е свързана с рефлексивния й характер.
Като механизъм на саморегулация, тя е свързана с оценъчните функции на самосъзнанието.
Те отразяват спецификата на разбирането на личността на самата себе си.
Анализът на експериментални изследвания на самооценката разкриват голям диапазон
ефекти върху психичната регулация на поведението [6; 57-58]. По отношение на нейното
равнище се установява, че:
1. Лицата с ниска самооценка се характеризират с преживяване на потиснатост и
тревожност; с по-голяма конформост към мнението на другите; с неувереност във
възможностите за достигане на собствените жизнени планове; с чувство на
некомпетентност в социалните взаимоотношения.
2. Лицата с висока самооценка възприемат себе си като самоуверени, талантливи,
способни да бъдат лидери и да се самоизразяват; да чувстват лекота и
непринуденост в социалните взаимоотношения; да демонстрират сигурност в себе
си и готовност да вложат усилия за постигане на целите си.
Изучаването на взаимовръзката между самооценката и комуникативните стратегии
показва, че лицата с ниска самооценка се ориентират в общуването към защита от критика
и несъгласие. Те разглеждат задачите за социално взаимодействие като трудни;
предпочитат да получават информация и се затрудняват в изразяване на себе си. Относно
стратегиите на поведение в ситуации на предварително създадена лоша репутация пред
другите, лицата с висока самооценка не се съобразяват със създаденото за тях мнение и са
способни да развият поведения, с които да накарат хората да ги възприемат в положителен
аспект. Лицата с ниска самооценка развиват поведения, които потвърждават очакванията
на другите към тях и разглеждат ситуацията повече като източник на ограничения,
отколкото като източник на възможности за самостоятелна изява. Изследванията показват,
че лицата с висока самооценка запомнят и използват релевантна на “Аз”-а информация почесто след успех, докато лицата с ниска самооценка я използват след неуспех. Лесната
податливост на реакции на заучена безпомощност при лицата с ниска самооценка се дължи
на активирането на самооценъчни данни с негативно съдържание, при което се получава
силно генерализиране на неуспеха и отказ от активно справяне с него. Така самооценката,
чрез активираната и преработвана с нейна помощ информация, е когнитивен регулатор на
личната компетентност и ресурси, които човек може да вложи при дадени обстоятелства.
Системата от самооценки на личността получава свойството да се самоподдържа и трудно
се поддава на изменение. Формират се устойчиви стратегии на развитие и използване на
личната компетентност. [20; 59-61]
В процеса на междуличностното взаимодействие между учителите и учениците,
възникват стигматични симптоми, които са описани от т. нар. етикетираща теория
(Lareltheory). Стигмата изразява различието между актуалната и приета социална
идентичност и се отнася до наличието на атрибут, който е дълбоко дискредитиращ. Тя е
стереотипизирана (обременена с множество предубеждения и предразсъдъци [27].
Това влияе на самоидентификацията на личността да разположи себе си в социалния
континиуум и до самоотчуждение.
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Социалната компетентност на учителя за взаимодействието в рамките на класната стая
е структурирана от Ст. Жекова [9].
• способност да се схващат учебните ситуации като интеракционни /ситуации на
взаимодействие/;
• повишена чувствителност срещу самоцелния прогрес в ученето и срещу всички
пречки на образователното взаимодействие;
• размисъл за собственото място /собствената роля, позиция/, за зависимостите и
свободното игрово пространство в ученическия клас /анализ на ситуацията
съгласно принципа "тук и сега"/;
• чувствителност към разпределението на ролите и властта в групата и способност за
намеса в социодинамичното функционално разпределение на учениците;
• способност за ситуационно-адекватна групова намеса;
• способност за ситуационна справедливост по отношение на груповото поведение;
• способност за прилагане на стратегии за намеса, насочени към учениците;
• способност за организация на учебния процес;
• "инструментална компетентност" - за методите и инструментариума на груповата
динамика, чието прилагане следва да е подчинено на учебните цели и задачи.
Единството на самосъзнанието и съзнателната дейност [20], която в зависимост от
пространствено-временните ориентации на личността е ретроспективна, актуална,
перспективна, както и потребностно-волевите преживявания, предполагат рефлексивни
отношения (негативни, амбивалентни, позитивни). Инвариантната съдържателна насоченост
на личността у учителите позволява обособяването на професионална рефлексия,
комуникативна (интерперсонална рефлексия), игрова и авторефлексия, или рефлексия от
втори порядък.
Задълбочено са изследвани особеностите на рефлексията в професията на учителя
[4,5,6]. Ценностите в професионалната му самореализация са представени от Л. Георгиев [7].
В този смисъл личността на учителя “се вгражда по своеобразен начин в професията и
превръща качествата си във важно професионално средство” [8].
Актуализира се проблема за ролята на учителя на фасцилитатор (помощник) в
интерактивното взаимодействие с учениците. В този смисъл се укрепва чувството за лична
ценност и ориентираните към постижения поведения у учителите, в които се установяват
границите на индивидуалните им възможности [15]. Самоорганизацията на посоката и
интензитета на тези поведения дават средства на индивида за поддържане на чувството му за
лична ценност [18]. Често пъти учителите развиват само тесен кръг от качества, значими за
учителската професия и са зависими от външна подкрепа в професионалната си
самореализация. Учителската професия е свързана с необходимостта от Аз-ефективност у
учителите [18].
В съвременни изследвания се насочва вниманието към разработване на спецификата
на асертивността и ролята и за оптимизиране на взаимодействието между обучавани и
обучаващи [16,17,18,24,25,26].
Целта на настоящото изследване е да се представят някои данни в системата от
самооценки на съвременни учители.
Хипотезата е, че съществуват определени зависимости между самооценките на
кариерната мотивация на учителите и на нагласите им за взаимодействие с ученици.
Задачите са:
• Да се изследва самооценката на кариерната мотивация на учителите.
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• Да се изследва самооценката на нагласите за взаимодействие между учители и
ученици.
• Да се реализира статистическа обработка на получените резултати.
Методиките на изследване са:
• Психологичен тест за кариерна мотивация [30]
 Субскали за личности:
• Стремящи се към автентичност
• Стремящи се към личностно развитие
• Стремящи се към стабилност
• Стремящи се към забавления в живота
• Кариеристи
• Общителни
• Новатори
• Стремящи се към автономия
• Личностна скала за нагласата на учителя за взаимодействие с учениците [10]
 Демократичен стил на взаимодействие
 Авторитарен стил на взаимодействие
• Статистически анализ на резултатите.
Организация на изследването:
Изследването* се проведе с 53 учители с различен трудов стаж. Трудовият им стаж е
от 3 до 35 години, като средният стаж е 19 години. Възрастовият им диапазон е от 29 до 59
години, като средната възраст е 43 години. 46 от учителите са от гр. Сандански, 1- от гр.
Благоевград, 3- от с. Дамяница, 1- от с. Елещница и 1 от с. Склаве.
В таблица № 1 са представени резултати от статистическата процедура Т-тест за две
независими извадки за откриване на диференциално-полови различия по отношение на
изследваните показатели.
Таблица № 1. Резултати от статистическата процедура Т-тест за две независими извадки за
откриване на диференциално-полови различия по отношение на изследваните показатели.
пол
М
SD
t
df
p
мъже 33,83 3,430 1,815 51 0,075
Стремящи се към автентичност
жени 31,28 3,228
мъже 31,00 2,757 1,004 51
0,320
Стремящи се към личностно развитие
жени 29,17 4,330
мъже 30,67 3,724 0,522 51
0,640
Стремящи се към стабилност
жени 29,60 4,830
мъже 30,00 2,757 1,126 51
0,213
Стремящи се към забавления в живота
жени 27,68 4,374
мъже 28,00 8,367 1,378 51
0,174
Кариеристи
жени 24,43 5,664
мъже 31,83 5,419 2,322 51
0,024
Общителни
жени 27,60 4,058
мъже 31,33 4,676 2,282 51
2,27
Новатори
жени 25,77 5,723
* Данните от резултатите са цитирани по : Мутафова , М., Х. Йорданов (2013) Емоции, установка и
психологични ефекти в професията на учителите.
За проследяване наличието на значими междуполови различия по отношение на
изследваните показатели е приложен статистическата процедура Т-тест за две независими
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извадки (Independent Samples T-Test). Данните са представени в Таблица №1, където условно
са приети следните означения:
М – средна аритметична величина;
SD – средно квадратично (стандартно) отклонение;
t – емпирични стойности на t - критерия на Стюдънт;
df – степени на свобода на съответното разпределение на данни;
p - равнище на значимост на t - критерия на Стюдънт.
По теста, изследващ кариерната мотивация се отчитат статистически значими
междуполови различия единствено по скали „Общителни“ и „Новатори“, като и по двата
показателя мъжете са с по-високи показатели, отколкото жените (скала „Общителни“ М
мъже= 31,83, SD мъже = 5,419; М жени= 27,60, SD жени = 4,058; скала „Новатори“ М мъже=
31,33, SD мъже = 4,676; М жени= 25,77, SD жени = 5,723).
Тъй като изследваната извадка не е представителна, не можем категорично да
твърдим, че мъжете са по-общителни и новатори в сравнение с жените, но все пак на
основание на получените резултати в настоящото изследване, това е факт. Те са в състояние
да реагират гъвкаво в различни ситуации, да бъдат иновативни и да предвиждат
последствията от конкретно поведение. Това е конструктивно за професията на учителя, в
която тези качества са изключително ценни във взаимодействията им с учениците.
По отношение на нагласата на изследваните учители към взаимодействие с учениците
не се отчитат статистически значими диференциалнополови различия (t|51|=0,084; р=0,934; М
мъже= 124,67; SD мъже = 17,500; М жени= 124,34, SD жени = 14,533;).
За установяване на зависимостта на изследваните показатели от трудовия стаж на
учителите се прилага еднофакторен регресионен анализ. Резултатите от приложените
статистически процедури разкриват значимо въздействие на трудовия стаж единствено по
отношение на скала Стремящи се към забавления в живота (F|1;281|=4,951 1 ; р=0,030).
Данните от регресионния анализ са представени в Таблица № 2, където където условно са
приети следните означения:
R 2 - коефициент на детерминация;
R 2а - коригира коефициент на детерминация;
b - регресионен коефициент;
β - стандартизиран регресионен коефициент;
p - равнище на значимост на регресионните коефициенти.
Таблица № 2. Резултати от прилагане на статистическата процедура еднофакторен линеен
регресионен анализ за установяване на зависимостта
на Lifestylers от трудовия стаж на учителите.
R2

R 2а

b

β

р

0,089

0,071

-0,185

-0,116

0,000

Резултатите от анализа демонстрират умерена обратнопропорционална връзка между
трудовия стаж и „Стремящи се към забавления в живота“ ( β = -0,160; р=0,007), като с
увеличаване на трудовият стаж с една година, балът по скалата „Стремящи се към
забавления в живота“ намалява с 0,158 (b =-0,158).
1

F - критерий на Фишер, за проверка адекватността на регресионния модел
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Оказва се, че с напредване на трудовия стаж, на изследваните учители им се редуцира
нагласата за стремежа им към забавления в живота. Това не означава, че нямат потребност да
се забавляват, а че дават приоритет на по-стойностни според тях дейности.
Измерено в проценти влиянието на независимата променлива (трудовия стаж) върху
зависимата („Стремящи се към забавления в живота“) показва, че 8,9% от изменението на
дисперсията на зависимата променлива се дължи на действието на предиктора (R 2 =0,089; R
2
а =0,071).
За установяване на зависимостта между нагласата на изследваните учители към
взаимодействие с учениците и скалите от теста за изследване на кариерната мотивация се
прилага корелационен анализ по метода на Пиърсън. Данните са поместени в Таблица № 3,
където с „r” е означен коефициентът на линейна корелация, а с „р” – значимостта на
корелационния коефициент.
Таблица № 3. Резултати от статистическата процедура корелационен анализ, приложен за
установяване на връзката между нагласата към взаимодействие с учениците и скалите от
теста за кариерна мотивация.
Стремящи
Стремящи
Стремящи се
Стремящи
Стремящи
се към
се към
към
се към
Кариеристи Общителни Новатори се към
личностно
забавления
автентичност
стабилност
автономия
развитие
в живота
r

0,394

0,307

0,121

0,091

0,367

0,388

0,351

0,302

р

0,003

0,025

0,388

0,515

0,007

0,004

0,010

0,012

Установява се, че връзката на нагласата към взаимодействие с учениците с всички
скали от теста за изследване на кариерната е правопропорционална, т.е. с нарастване на
нагласата се повишава и мотивационната нагласа.
При проследяване големината и значимостта на корелационния коефициент се
установява, че в най-голяма степен нагласата към взаимодействие с учениците корелира със
„Стремящи се към автентичност“ (r= 0,394), „Общителни“ (r= 0,388) и „Кариеристи“ (r=
0,367). По-слаба, но също умерена по големина е връзката със скали „Стремящи се към
автономия“ (r= 0,302) и „Стремящи се към личностно развитие“ (r= 0,307). Слаба
корелационна зависимост се отчита между нагласата към взаимодействие и скалите
„Стремящи се към стабилност“ и „Стремящи се към забавления в живота“ (r<0,3), като
съответно значимостта на коефициентите е по-ниска (р>0,05) (виж Таблица №3).
От получените резултати се проявява тенденцията, че общителните, стремящите се
към автентичност учители, с нагласи за кариерно развитие, най – успешно си взаимодействат
с учениците в класната стая. Те са с демократичен стил и той е целесъобразен за развитието
на учениците им.
Авторитарен е стилът на взаимодействие на учителите, стремящи се към стабилност и
към забавления в живота.
Наличието на по-задълбочено осъзнаване на собствени състояния и качества у учителя
намалява неговата внушаемост и зависимостта му от външни източници на информация в
неговото саморазвитие.
Хипотезата се потвърди. Съществуват определени зависимости между самооценките
на кариерната мотивация на учителите и на нагласите им за взаимодействие с ученици.
Учителите носят отговорност за себе си и това се отразява благоприятно на самооценката им
и взаимодействието им с учениците.
Настоящото изследване е с практическа насоченост и е етап от дисертационен труд.
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ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ДЕЛА И ДЕЛАТА СЛЕД ВЪЗПИТАНИЕТО.
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИЯТ ПОДХОД В РАБОТАТА С ДЕЦА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ СЛЕД ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
д-р Илияна Стефанова Кирилова-Мутафова, МИ – МВР
FOR THE EDUCATIONAL CASES AND THE POST-EDUCATIONAL
CASES.
INDIVIDUALIZED APPROACH IN THE WORK WITH JUVENILE
DELINQUENTS AFTER DISCIPLINARY CASES
Iliyana Stefanova Kirilova-Moutafova, MD, deputy head of clinic
at MI of MoI
Въпреки че е широко дискутирана и всеобхватно изследвана, темата за децата с екстернализирани
поведенчески проблеми продължава да стои във фокуса на изследователите и обществото, които не
намират отговори на въпросите, налагащи се при всеки отделен случай. Част от тези деца попадат във
ВУИ, СПИ и кризисни центрове след възпитателни дела. Процедурите по изпълнението на
възпитателните мерки по чл. 13 ал. 1 на ЗБППМН предполагат наличието на специфични знания в
ангажираните с решаването на случаите длъжностни лица за често срещащата се психопатология, за
първичните и вторични рискови фактори при всяко дете, така че не просто обществото да се изолира от
детето, а тази мярка да е съответна, навременна и категорично аргументирана. Настаняването на дете в
такъв тип интернати и центрове следва да е съпътствано с индивидуална работа в посока на
специфичните му потребности, които във всички случаи са свързани и с дефицити в социалните умения.
А дългосрочната цел е намаляването на рецидивите на противообществени прояви.
Although it is widely discussed and comprehensively studied the topic of children with externalized behavior
problems persist to be in the focus of researchers and of the society, who do not find answers to the questions
called for in each case. Some of these children fall into EBS, crisis centers after disciplinary court proceedings.
The procedures for implementation of the corrective measures under Art. 13 par. 1 of JDA imply specific
knowledge of dealing with cases of officials for frequently occurring psychopathology, of primary and secondary
risk factors in each child, so that not only society to isolate the child, but in how this measure to become relevant,
timely and firmly grounded. The accommodation of a child in this type of boarding schools and centers should
be accompanied by the individual work towards their specific needs, which in all cases are associated with
deficits in social skills. And a long-term goal is to reduce the recurrence of the nuisance.

Като особена група правонарушители децата изискват специален подход. Анализите
на съдебната практика разкриват нагласи към детето да се прилагат критериите и
категориите, относими към възрастните. Между престъпността на непълнолетните и
класическата престъпност на възрастните съществуват качествени различия, които не
допускат такава аналогия. Тя поражда деформации в правораздаването, сред които найвидимите засягат материята на възпитателните мерки. Мнозинството съдебни актове
установяват неуспешност на предходно налагани възпитателни мерки за ограничаване на
отклоненията в поведението. Тя се изразява в неповлияване на поведението на детето от
мярката и задълбочаване на поведенческите отклонения.
Оттук следва, че успешността на мярката зависи от годността й да намали
зависимостта на детето от рисковете в средата, като увеличи ресурса му да ги преодолява.
Възпитателната мярка няма за цел да влияе на самата среда, а на механизмите, по които
детето взаимодейства с нея. В този смисъл тя може да служи само като инструмент за
непряко управление на вторичните рискове и почти не може да се отрази на първичните,
чийто криминогенен ефект е по правило най-силен [2].
Правораздавателната интервенция с репресивния си характер се идентифицира с
форма на лишаване от свобода. Това води до рисковете, традиционно пораждани в затворена
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среда, свързани със съпротива на ограничителни правила, обмен и възпроизвеждане на
отклонения в поведението, дезадаптация от нормалното социално общуване и др.
Поведенческото разстройство не се развива на базата на случайно стечение на
обстоятелствата, а е резултат на продължително действие на комплекс от фактори и има
различни форми на проявление. При работа с тези деца следва винаги да се има предвид, че
каквото и деяние да са извършили, към тях трябва да се подхожда със специални методи,
огромно търпение, разбиране и подкрепа. Работата с тях трябва да се осъществява при
защитаващи детската психика условия, от специалисти, обучени за работа с деца, които да
стимулират у тях чувство на сигурност и защитеност.
При децата с поведенчески разстройства, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни
центрове трябва да се отчитат ефектите в дългосрочен план, тъй като последствията от
деянията в младежка възраст надхвърлят непосредственото обкръжение и често ангажират
много институции, особено когато се съпътстват от злоупотреба с вещества,
противообществени прояви и отпадане от училище. Тези последствия ще ангажират много
по-голям ресурс на обществото, отколкото инвестициите в превантивни стратегии и
програми.
Впечатляващ брой терапевтични процедури са използвани за деца и юноши с
поведенчески проблеми – над 550 вида [8]. Няма определен подход, който да показва изцяло
превентиране на антисоциалните прояви. И това не е изненадващо, т.к. поведенческото
разстройство не е една диагноза. Независимо от теоретизираната обосновка на
биопсихосоциалната ранимост на децата с поведенчески проблеми, няма терапевтична
програма, която да е адресирана към широката разнородност на подлежащата
биопсихосоциална увреденост и хроничност и би било учудващо да се намери един
ефективен подход за терапия и рехабилитация. Децата с поведенчески проблеми са
изключително неотговарящи към традиционните индивидуални техники на терапия, като
положителни резултати се съобщават едва при 20-40% от децата [4]. Над 40% от юношите с
поведенчески проблеми имат лоша прогноза – те развиват антисоциално личностово
разстройство, имат алкохолни проблеми и различни психологически трудности [5]. Lewis et
al. (1994) провеждат follow-up проучване на делинквентни деца (incarcerated) и установяват,
че тези, които се връщат вкъщи след корекцията и в по-голям процент като възрастни не
демонстрират антисоциални прояви, за разлика от тези, които отиват в групови жилища или
друга институция. Тези, които отиват в затвор имат най-насилствени прояви в бъдеще [9].
Дългогодишните изследвания показват, че най-успешните интервенции ще са тези,
които са започнали рано, продължителни са и са мултимодални по своята същност.
Прилагането на ранни интервенции предполага, че детето живее с родителите си, които имат
критичност към поведенческите му проблеми и са мотивирани да работят съвместно за
преодоляването им. Някои от успешно прилаганите ранни интервенции са Triple P-Positive
Parenting Program Parent Management Training, Oregon Incredible Years Parent Program Webster-Stratton Parent Child Interaction Therapy, MST, FFT [8]. Родителите директно влияят
върху поведението на децата особено в детството и по-малко в юношеството, където на
първо място е влиянието на връстниците и приятелския кръг. Не е учудващо тогава, че
мнозинството от семейните рискови фактори тогава намаляват по значимост, включително
влиянието на родителите с криминално поведение и ниския социо-икономически статус, наймощния ранен рисков фактор. Лонгитудиналните изследвания посочват семейството като
рисков фактор със средна значимост и в юношеството. Така най-мощният фактор в
юношеството изглежда са слабите социални връзки с конвенционалните приятели и връзки с
връстници с криминално и антисоциално поведение, както и принадлежността към
криминална група [2].
Мета-анализ показва, че когнитивно-поведенческите интервенции имат положителен
ефект за намаляване на антисоциално поведение при юношите с поведенческо разстройствои
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обучението в социални умения има по-голям ефект с по-големи деца в училищна възраст и
юноши, отколкото с по-малки деца [6]. Има някои доказателства, че когнитивноповеденческите интервенции за юноши, прилагани в групи могат да влошат проблемното
поведение и именно затова препоръките са да се работи строго индивидуално.
Децата с поведенческо разстройство, които са агресивни се различават от връстниците
си в способността си да разчитат по-малко социални послания и да насочват избирателно
вниманието си към враждебни стимули, както и да интерпретират неутрални стимули по
враждебен начин. Когато се сблъскат със социални проблеми, децата с екстернализирани
поведенчески проблеми генерират по-малко решения, отколкото децата без поведенчески
отклонения [3]. Причините, поради които децата с поведенческо разстройство нямат добре
развити социални умения могат да бъдат обобщени по следния начин:
1. Децата не са се научили да изразяват емоции като чувства на близост, обич, гняв,
раздразнение, радост, тъга, доверие, интерес и загриженост за другите, защото
израствайки не са срещнали подходящи ролеви модели в семейната и сред
приятелската среда;
2. Стресорите в средата като травми, загуби, промени в социалния свят често
влошават когнитивната преработка и водят до тревожност и депресия, които
пречат на спонтанността в социалните ситуации. В резултат на това се потиска
емоционалната и интерперсоналната реактивност, много често съпроводена с
алекситимия, недостатъчните умения предизвикват нови стресори, които още
повече спъват социалните изяви [1];
3. Децата с поведенчески проблеми много често растат в среда, характеризираща се
като бедна на социална стимулация и липса на интерперсонални ресурси. Липсата
на структура или бедната социална среда, каквито са в повечето ВУИ, СПИ и
кризисните центрове, могат да са не по-малко стресови.
Ниската социална компетентност води до чувство на неудовлетвореност и
емоционален стрес. Това променено емоционално състояние може да доведе до понататъшна делинквентност, като при детето дефицитът на умения за решаване на проблеми и
на социални ресурси, се превръщат в „решения”, които нарушават закона. Един вид
компенсация на този „порочен кръг” може да бъде именно обучението в социални умения
[7]. Децата с тежки и рецидивиращи прояви на проблемно поведение обикновено имат
неадекватно социално функциониране. Слабата преморбидна и настоящата социална
дезадаптация е предиктор за негативен дългосрочен изход. Ефективните социални умения
водят до улесняване на разбирането и тестването на реалността. След като постигнат
социално одобрение и започнат да се интегрират в общността, децата с поведенчески
проблеми могат да получат допълнителни възможности за научаване чрез наблюдение на
други хора. Отношенията, които децата ще изградят могат да подобрят адаптацията им, като
им помогнат да се си поставят реалистични очаквания относно собственото поведение и да
им дадат възможност да се разтоварят от дълбоко стаени и често потискани чувства.
Обучението на децата, които са в конфликт със закона и са настанени във ВУИ, СПИ и
кризисни центрове, се основава на предположението, че положителните социални умения са
необходими за взаимно полезни взаимодействия с други хора в социални ситуации и липсата
на положителни социални умения често могат да доведат до проблеми в междуличностните
отношения. Обучението в социални умения на делинквентни деца е особено важно, защото
те трябва да се научат да взаимодействат положително с множество хора, включително
връстници, учители, родители, полиция. Това от своя страна предполага разработване на
стандарти за работа с деца в конфликт със закона и разработване на програми за обучение на
различни специалисти, работещи с деца девиантно и делинквентно поведение.
Живеем във време на огромен напредък в невронауките и предварителното ни
разбиране на биологичните механизми, участващи в патогенезата на психичните
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разстройства, макар в динамика, вече е формирано. Време, преливащо от фармакологична
терапия за всеки вид психично разстройство. Въпреки изобилието от знания по въпросите на
психодинамиката, семейните отношения, социалните и психологическите фактори, влияещи
върху психичните разстройства, когато човек се обърне към действителната грижа, ще
срещне неголям брой на практика прилагани методи, чрез които може да се помага за
повишаване на качеството на живот и адаптация в общността на децата с поведенчески
проблеми, които са в конфликт със закона. Независимо каква е причината за дефицитите в
социални умения, факт е, че липсата им създава празнини във функционирането им и има
пряка връзка с делинквентното поведение.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BURNOUT AMONG TEACHERS
IN MULTICULTURAL SCHOOL SETTING
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Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Veselka Marinova Burlyanova
Master in Organizational behavior and consulting of organization
Economic and social council
Резюме. Изследват се проявите на емоционалната интелигентност и бърнаута при учители от две
столични училища, работещи с ученици от различен етнически и културен произход. Установява се, че
няма различия в емоционалната интелигентност и бърнаута според училищната среда. Учителите от
начална училищна степен преживяват по-високи нива на емоционално изтощение в сравнение с
учителите от прогимназиален курс. Емоционалното самосъзнание предсказва в значителна степен
постиженията и изпълнението на работата. Емпатията като компонент на емоционалната
интелигентност ограничава деперсонализацията при учители в процеса на извършване на работата.
Ключови думи: емоционална интелигентност, бърнаут, професионално изпълнение,
среда

мултукултурна

Abstract.The study examines the manifestations of emotional intelligence and burnout among teachers from two
metropolitan schools, which work with students with different ethnical and cultural background. It was found
that there were no differences in emotional intelligence and burnout in accordance to the school environment.
The primary school teachers experience higher levels of emotional exhaustion compared to the secondary school
teachers. Emotional self-awareness predicts to a significant degree the achievements and performance of work.
Empathy as a component of emotional intelligence limits the depersonalization among teachers in the work
process.
Key words: emotional intelligence, burnout, professional performance, multicultural setting

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КАТО ПРЕДПОСТАВКА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ
НА БЪРНАУТА В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
Учителската професия традиционно се свърза с високи нива на стрес и бърнаут, които
не само застрашават здравето на учителите и влошават ефективността на работата им, но и
влияят върху учебните постижения, емоциите и поведението на учениците. Съществуват
множество фактори за професионален стрес при учители, които произтичат от характера на
самата работа, от промените в учебното съдържание, от размера и състава на класа и
училището, от изискванията на обществото, от баланса работа – семейство, от работата на
смени, от поведението на учениците. Тези фактори за напрежение са присъщи за учителската
професия и не могат да бъдат избегнати като причини за стрес и бърнаут и поради това
изискват специфични подходи и практики за управлението на човешките ресурси в
образователната сфера [1].
Учителите преживяват високи нива на бърнаут при изпълнение на професионалните
си задължения [2], което намалява изпълнението им и пречи за разрешаване на проблемите в
училище [3]. Сред съществените причини, които предизвикват стрес и бърнаут при
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учителите, са поведението на учениците в клас и нарушенията на училищната дисциплина.
Неуважителното отношение от страна на учениците предсказва появата на емоционално
изтощение при учители, а ниската
социабилност на учениците детерминира
деперсонализацията и личното изпълнение на учителите [4]. Същевременно вниманието от
страна на учителите към учениците и отчитането на техните потребности намалява
вероятността за възникване на бърнаут и вредни последствия за здравето на учителите, като
се установява, че съществува взаимовръзка между емоционалната интелигентност на
учителите и поведението на учениците [5]. Така учителите с висока емоционална
интелигентност установяват добри отношения с учениците, тъй като са внимателни и
отзивчиви към техните проблеми и потребности и това води до по-малко нарушения на
дисциплината в час и следователно и до подобряване на учебния процес [5].
Високите нива на стрес в учителската професия са свързани с емоционалните
изисквания на работата и необходимостта да се взаимодейства интензивно с голям кръг хора
– ученици, колеги, родители. Преподаването е типичен пример за т.нар. „емоционален труд“,
който съдържа високи нива на стрес [2], като от учителите се очаква не само да пренасят
знания и да подпомагат процеса на усвояването им, но и да изграждат у учениците социални
и културни умения. Емоционалният труд по принцип изисква висок самоконтрол на
емоциите и умение да се взаимодейства в различни по своята същност ситуации. При
учителите високите емоционални изисквания в процеса на работа създават допълнителни
предпоставки за стрес [6], което на свой ред води до неудовлетвореност, емоционално
изтощение, здравни проблеми и, в крайна сметка, до текучество и до напускане на
професията [7]. Учителите с високи нива на стрес и бърнаут, с неуспешно справяне със
стреса и с негативни емоционални преживявания влияят отрицателно на ученето в клас, на
индивидуалното благополучие на учениците и на цялостния образователен процес [8].
Изискванията на емоционалния труд по принцип, който засяга различни сфери, в
които има интензивно взаимодействие с хора, най-вече при работа с клиенти в сферата на
обслужването и с пациенти в здравеопазването, предсказва появата на бърнаут [9], като това
също е типично за учителската професия [7]. Именно по тази причина емоционалната
интелигентност все повече се разглежда като тази индивидуална променлива, която
опосредства организационните и присъщи на работата фактори за стрес и намалява нивото
на бърнаут.
Интересът към емоционалната интелигентност датира от времето, когато се
констатира, че хора с висок коефициент на интелигентност (IQ) не са имунизирани срещу
провали във всекидневни конкретни ситуации, докато други, със среден, успяват. Х. Гарднър
съществено допринася за утвърждаването на възгледа за емоционалната интелигентност с
концепцията си за множествената интелигентност, която се състои от множество
способности, всяка от които има собствени функции, различни от тези на останалите [10].
Емоционалната интелигентност се дефинира като форма на социална интелигентност,
включваща в себе си способност да се преживяват и разбират емоциите и да се регулират
емоциите с цел развитие на личностния потенциал [11]. Емоциите се разглеждат като
полезен източник на информация, който помага на човек да разбере и да се ориентира в
социалната среда, а емоционалната интелигентност включва четири типа способности:
възприемане на емоциите, използване на емоциите за улесняване на мисленето и решаването
на проблеми, разбиране на емоциите и управление на емоциите [12].
Емоционалната интелигентност е широко популяризирана едва след публикуването на
бестселъра на Даниел Голман „Емоционална интелигентност: Защо може да има по-голямо
значение от IQ”. Моделът, представен от Д. Голман, е известен като модел на емоционалните
компетенции и в него се очертават пет основни конструкта: самопознание (способностите да
се разчетат собствените емоции и да се разпознае тяхното влияние, когато се използва
интуицията за вземане на решения); самоуправление (способност за управление на
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собствените емоции и импулси, и адаптиране към променящи се обстоятелства); социално
осъзнаване (способност да се усеща, разбира и реагира на емоциите на другите, когато
индивидът се включва в социална мрежа); самомотивиране (способността да се открият
целите в живота и конкретните действия, с които да се постигнат) и управление на връзките
(способността да вдъхновява, влияе и разбира другите при управление на конфликти).
Доказва се, че емоционалните компетенции са по-скоро научени способности, които трябва
да бъдат отработени и развити, за да бъде постигнато забележително поведение [13].
Рувен Бар-Он (1997) определя емоционалната интелигентност като ”съвкупност от
емоционални, лични и социални способности и умения, които оказват влияние върху общата
способност на човек да се справя с изискванията на заобикалящата го среда”. Той създава
т.нар. „смесен модел“ за емоционално-социалната интелигентност, според който индивидът
притежава способности, разделени в пет категории. Вътреличностните (интраперсонални)
умения се отнасят до емоционалното самосъзнание, самоувереността, себелюбието,
самоактуализацията и независимостта. Междуличностните (интерперсонални) умения се
изразяват чрез емпатия, междуличностни взаимоотношения и междуличностно
функциониране. Уменията за приспособимост се проявяват в решаване на проблеми,
тестване на реалността и гъвкавост (приспособимост). Уменията за справяне със стреса
предсказват издръжливост и толерантност към стреса и контрол над импулса. Съществен
компонент на емоционалната интелигентност са и уменията, свързани с общото настроение и
положителните преживявания на щастие и оптимизъм [14; 15].
Множеството изследвания на емоционалната интелигентност разкриват ролята и за
успеха в различни дейности, в това число и за постиженията в работата и успешността на
мениджърите [16; 17]. Тя се извежда като фактор за намаляване на стреса и бърнаута и за
подобряване на физическото и психичното здраве при учители [7; 8] и свързана със
самоефикасността им и с успешното справяне със стреса [18]. Високите нива на емоционална
интелигентност при учители се приемат като жизнено важен личностен ресурс, който
предсказва тяхната ефективност и субективно благополучие [19] и влияе върху
удовлетвореността им от работата [20]. Учителите с висока емоционална интелигентност се
справят успешно при отрицателни емоционални ситуации и приемат изискванията на
работата и трудностите в процеса на преподаване като предизвикателство, а не като заплаха
за тяхното изпълнение [21]. Отчитането на емоционалната интелигентност при подбора на
учители и въвеждането на подходящи програми и практики за нейното развитие на
емоционалната интелигентност създава предпоставки за високо изпълнение и повишава
обучаемостта на учениците [20].
Високата емоционална интелигентност намалява равнището на възприетия
професионален стрес, в резултат на което учителите могат успешно да управляват стреса и
да ограничат вредните последствия от него, поради което е необходимо да се прилагат
подходи за управление на емоциите. Оказва, че прилагането на рационално-емоционална
терапия при учители с цел повишаване на емоционалната им интелигентност и справянето
със стреса има положителен ефект върху поведението и изпълнението им. Учителите, които
развиват емоционален контрол, имат по-богат поведенчески репертоар и реагират поадекватно при предизвикателно поведение от страна на учениците [22]. Успехът и
ефективността в учителската професия в голяма степен могат да бъдат сведени до наличие
на компетенции, свързани с емоционалната интелигентност [19].
Развитието на компетенции, свързани с емоционалната интелигентност, е решаващо
при работа в различен културен контекст, при взаимодействие с представители на чужди
култури, при създаване на мултикултурни екипи в организации от различни сфери [23].
Емоционалната интелигентност е предпоставка за развитие на междукултурна сензитивност
и разбиране на други култури, създава толерантност и намалява стреса при взаимодействието
в работен контекст с представители на други култури.
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Именно поради това цел на настоящето изследване е да се установи въздействието на
емоционалната интелигентност върху проявите на бърнаут при учители, които работят в
среда, която може да бъде определена като мултикултурна, въпреки че училищата се
намират в рамките на една национална култура. През последните десетилетия вниманието на
трудовите и организационните психолози е насочено към намаляване на последиците от
хроничния стрес за изпълнението и здравето на служителите и, в частност, на бърнаута в
работата [24; 25; 26; 27; 28].
МЕТОДИ И ИЗВАДКА
Въпросник за определяне на емоционалната интелигентност. Въпросникът е
предназначен да измери способностите, компетенциите и уменията на човек да бъде успешен
при справянето с предизвикателствата на обкръжението му [14; 15]. В настоящето
изследване се използва съкратен вариант от 49 твърдения, оценени по четири-степенна
Ликъртова скала и разпределени в 4 скали: емоционално самосъзнание (11 айтема),
изразяване на емоциите (9 айтема), осъзнаване на емоциите на другите (13 айтема) и емпатия
(12 айтема). Въпросникът показва добри психометрични качества, като коефициентът на
вътрешна консистентност на скалата алфа на Кронбах в настоящето изследване е 0,71.
Въпросник за измерване на бърнаута. За целите на изследването е използвана
съкратена версия на въпросника на К. Маслач и С. Джаксън (MBI Maslach Burnout Inventory),
състоящ се от 18 твърдения, оценени по пет-степенна Ликъртова скала, които съответно
измерват емоционалното изтощение, деперсонализацията и спад в постиженията и
изпълнението на работата [24; 25]. Въпросникът показва добри психометрични качества [26].
Коефициентът на надеждност алфа на Кронбах на скалата в настоящето изследване е 0,74.
Извадка. В настоящото изследване участват 73 учители с висше образование от две
столични училища. 48 % от тях работят в квартално столично училище в хомогенна ромска
среда, в което учат 450 ученика от 1 до 8 клас, а съответно 52 % работят в смесена културна
среда на голямо столично училище, в което се обучават 1142 ученика от 1 до 12 клас (децата
са от български, ромски, турски, арменски и сирийски етноси).
Изследваните лица бяха подбрани на случаен принцип от начален и прогимназиален
курс, за да може да се направи сравнение не само по типа училище, но и по степента на
обучение, като 56,2% са преподаватели в начален курс от 1 до 4 клас, а 43,8% са
преподаващи в прогимназиален курс от 5 до 8 клас.
Като цяло, преобладаващата част от изследваните лица са жени (80.8%), което се
определя от спецификата на учителската професия, която е изключително феминизирана.
Интересен е фактът, че в училището с ромска среда, където и жителите на квартала и
учениците са от ромски произход, мъжете - учители са 37,1 %, докато в другото училище
само един мъж -2,6% попадна в извадката на изследваните лица.
Обособени са пет възрастови групи, като до 25 г. няма изследвани лица; от 26 до 35 г.
-5.5%; от 36 до 45 г. – 23.3%; от 46 до 55 г. – 35.6% и над 55 г.-35.6%. По възрастови
показатели извадката не е балансирана и съответства на тенденцията на застаряване в
учителската професия, преобладаващата част от изследваните лица са във възрастовия
диапазон над 46 и над 55 години.
По отношение на общия трудов стаж и трудовия стаж на конкретното работно място,
извадката също не е добре балансирана. Най-висок е процентът на изследваните лица с общ
трудов стаж над 20 г. – 71.2%. Няма изследвани лица със стаж до 1 година, т.е. и в двете
организации няма новопостъпили учители. Най-малко са лицата със стаж от 1 до 2 г. – 1.4%;
от 3 до 5 г. – 4.1%. Със стаж между 6 и 10 г. са 2.7%, от 11 до 15 г. – 6.8% и от 16 до 20 г. –
13.7%. Най-висок е процентът на учителите със стаж над 20 години – 62.9 %, т.е. доминират
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преподаватели с продължителен професионален опит, което е обусловено и от възрастовата
тенденция за застаряване на учителския състав.
Различия в проявите на емоционалната интелигентност на учители в зависимост
от училищната среда и степента на обучение
Във връзка с целите на изследването беше извършен еднофакторен дисперсионен
анализ ANOVA, за да се установи дали съществуват статистически значими различия в
емоционалната интелигентност и бърнаута в зависимост от училищната среда и степента на
обучение.
Изследването показа липса на статистически значими различия в проявите на
емоционалната интелигентност в зависимост от фактора училищна среда (Таблица 1).
Емоционалната интелигентност като съвкупност от лични качества, компетенции и
умения, определящи успешното справяне с работата при учителите, няма как да се влияе от
факторите на контекста, в случая, училищната среда. Допускането, че степента й на
изразеност ще варира според типа училище и демографските и културните характеристики
на учениците, не беше потвърдено. Уменията да се поставиш на мястото на другия, да
съпреживяваш радостите и проблемите на учениците, да развиваш уменията им за диалог,
ненасилствена комуникация и за успешно справяне с предизвикателствата на заобикалящата
ги среда са ядрото на емоционалната интелигентност при учителите и тя не може да се влияе
от това с какви деца работят учителите.
Таблица 1. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за различия в емоционалната
интелигентност на учителите според училищната среда
Емоционална
интелигентност
Емоционално
самосъзнание
Изразяване на емоциите
Осъзнаване на емоциите
на другите
Емпатия

Училищна среда

Средна
аритметична
стойност

Стандартно
отклонение

Ромска среда

33,6571

3,34262

Смесена среда

33,6053

3,07157

Ромска среда

26,6571

3,66977

Смесена среда

27,3684

2,67542

Ромска среда

41,3143

5,16647

Смесена среда

41,3158

3,99395

Ромска среда

39,4000

5,57937

Смесена среда

40,1053

2,77819

F

P

,005

,945

,906

,345

,000

,999

,479

,491

Въпреки че не се установяват статистически значими различия в компонентите на
емоционалната интелигентност, налице е слабо изразена тенденция при изразяването на
емоциите (ромска среда =26,6571 и смесена среда =27,3684) и емпатия (ромска среда
=39,4000 и смесена среда =40,1053). При работа в смесена среда се налага да се развият повисоки компетенции за формиране на сензитивност и разбиране на “другия” и “другата
култура”, за проявяване на емпатия и откритост към проблемите на учениците и отвореност
за тяхната “друга” култура.
Не се наблюдават статистически значими различия в аспектите на емоционалната
интелигентност на учителите и в зависимост от степента на обучение (Таблица 2). Има слабо
изразени тенденция в осъзнаване на емоциите на другите (начални учители =40,8293 и
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прогимназиални
=41,9375) и в проявите на емпатия (начални учители
=39,5610 и
прогимназиални =41,9375), които са по-високи при учителите в прогимназиален курс.
Необходимостта да се осъзнават емоциите на другите и да се проявява емпатия
произтича от характера на работата, а именно, че в прогимназиалната степен на обучение
учителите комуникират ежедневно с много и различен на брой деца с възрастови и
индивидуални особености, като голяма част от тях са по-невъздържани, по-буйни и
недисциплинирани Това създава условия за конфликти между тях – сбивания, пререкания,
нагрубявания.
Таблица 2. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за различия в емоционалната
интелигентност на учителите според степента на обучение
Емоционална
интелигентност

Степен на обучение

Средна
аритметична
стойност

Стандартно
отклонение

Начален курс

33,6829

2,93623

Прогимназиален курс

33,5625

3,51896

Начален курс

26,9512

3,31626

Прогимназиален курс

27,1250

3,06647

Осъзнаване на емоциите Начален курс
на другите
Прогимназиален курс

40,8293

4,67388

41,9375

4,40628

Начален курс

39,5610

4,21336

Прогимназиален курс

40,0313

4,54003

Емоционално
самосъзнание

F

P

,025

,874

,053

,819

1,062

,306

,209

,649

Изразяване на емоциите

Емпатия

Прогимназиалните учители са не само преподаватели по отделни учебни предмети, но
част от тях са и класни ръководители, т.е. от тях се изисква не само да влагат педагогическо
майсторство при преподаване на учебния материал, но и да умеят да разговарят откровено и
добронамерено с учениците и да ги предразполагат към споделяне на техните очаквания,
страхове, разочарования и бъдещи планове и да ги мотивират и подкрепят в опитите им да
подобряват постиженията си.
РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВИТЕ НА БЪРНАУТ ПРИ УЧИТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ
ОТ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА И СТЕПЕНТА НА ОБУЧЕНИЕ
Еднофакторният дисперсионен анализ не установи статистически значими различия в
средните нива на емоционалното прегаряне в работата (бърнаут) за двете групи изследвани
лица в зависимост от фактора училищна среда (Таблица 3). Оказва, че деперсонализацията и
при двете групи учители е еднакво слабо изразена, независимо от условията на работа, които
се различават от тези в останалите училища, в които не доминират ученици с различен
културен произход.
Наблюдава се слаба разлика в средните стойностите при две от променливите:
емоционалното изтощение (ромска среда
=19,3429 и смесена среда
=20,6053) и спад в
изпълнението на постиженията на работата (ромска среда
=19,4286 и смесена среда
=19,1053).
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Таблица 3. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за различия в бърнаута на
учителите според училищната среда
Бърнаут

Деперсонализация
Изпълнение
на работата
Емоционално изтощение

Училищна среда

Средна
аритметична
стойност

Стандартно
отклонение

Ромска среда

7,0000

2,41320

Смесена среда

7,0000

2,15607

Ромска среда

19,4286

2,68203

Смесена среда

19,1053

2,23956

Ромска среда

19,3429

4,55000

Смесена среда

20,6053

3,93556

F

P

,000

1,000

,314

,577

1,614

,208

Наблюдава се слаба разлика в средните стойностите при две от променливите:
емоционалното изтощение (ромска среда
=19,3429 и смесена среда
=20,6053) и спад в
изпълнението на постиженията на работата (ромска среда
=19,4286 и смесена среда
=19,1053).
Анализът показва, че учители, работещи в смесена среда, са по-склонни към
емоционално изтощение, но възприемат по-малък спад на постиженията в работа. Работата в
смесена среда с деца от различни етноси и култури води до по-високи нива на стрес в
работата. Комуникацията в този вид училища изисква и специфични уменията за
комуникиране, необходими за ефективно интеркултурно образование. Не трябва да се
пропуска фактът, че в случая става дума и за голямо по размер училище, което допълнително
създава предпоставки за стрес и емоционално изчерпване поради работа с повече колеги,
учители и родители. По-големият спад на постиженията в работата при учителите, работещи
в ромска среда, се обуславя от факта, че децата-роми постъпват в училище, без да знаят
добре български език, изключително трудно се справят с усложненото учебно съдържание и
по тези причини и по културно-обусловени норми и традиции отпадат сравнително рано от
образователната система. От учителите се изисква голямо търпение, ентусиазъм и
отдаденост в работата, за да задържат учениците в час и да се справят с проблема с
отпадането от училище.
В зависимост от училищната степен на обучение, в която преподават изследваните
лица, дисперсионният анализ показа статистически значима разлика само в един от
аспектите на бърнаута в работата - емоционално изтощение с ниво на значимост (F=8,848, р
<0,004) (Таблица 4). При учители, работещи в начален курс, се установяват по-високи нива
на емоционално изтощение (начални учители =21,2439 и прогимназиални =18,4063).
Спецификата на тяхната работа изисква да работят непрекъснато с едни и същи деца от
първи до четвърти клас, да преподават по различни предмети и да носят отговорност за
тяхното обучение и за безопасност по време на престоя им в училище. Безспорно това
създава предпоставки за стрес, умора и емоционално изтощение. За разлика от тях,
учителите в прогимназиален курс работят с различни класове, което води до разнообразие на
контактите и взаимодействието с учениците, като същевременно имат предимството да
преподават в една област на учебното съдържание.
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Таблица 4. Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ за различия в бърнаута на
учителите според степента на обучение
Бърнаут

Деперсонализация

Изпълнение
на работата

Емоционално изтощение

Степен на обучение

Средна
аритметична
стойност

Стандартно
отклонение

Начален курс

6,9024

2,32169

Прогимназ. Курс

7,1250

2,22522

Начален курс

19,1707

2,50901

Прогимназ. Курс

19,3750

2,40631

Начален курс

21,2439

3,81301

Прогимназ. Курс

18,4063

4,32442

F

P

,171

,680

,123

,726

8,848

,004

Очертава се слаба разлика в средните стойности при деперсонализацията (начални
учители =6,9024 и прогимназиални учители =7,1250). Тя се свързва с установяване на
безчувственост и безразлична реакция, а понякога и с негативно и дистанцирано отношение
към хората, с които си взаимодействат на работното място учителите, в случая – и с
учениците. При учителите в прогимназиална степен деперсонализацията е по-изразена, като
това произтича и от характера на работата и от това, че тази група учители ежедневно и
постоянно имат среща с много деца, често възникват ролеви конфликти и ролева
неопределеност, голямо е работното претоварване при тях и външните стресори като шум и
вибрации са по-силно изразени.
Не се установи разлика във възприемане на спад на изпълнението и постиженията в
работата за двете училищни степени (начални учители
=19,1707 и прогимназиални
=19,3750). Намаляващите професионални постижения се отнасят до индивидуалната
преценка и емоционалното отношение към личната професионална компетентност и
способността на индивида да се справя в различните професионални ситуации. Макар и
много незначително, но при прогимназиалните учители този компонент на бърнаут е поизразен.
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И БЪРНАУТ В РАБОТАТА
Изследването установи наличието на следните корелационни връзки, отразени в Таблица
5. Взаимозависимостта между емоционално самосъзнание и спад на работните постижения е
много силно изразена (R=0.895, p< 0.001). Високото емоционално самосъзнание допринася за
по-добро професионално изпълнение и ограничава усещането за неефективност и несправяне
с работата. Това показва, че учителите са наясно с чувствата си и са сигурни в преценката си
относно себе си, своите емоции и решенията, които вземат, както в работата, така и в личния
живот, и това им дава увереност да се справят много по-успешно с професионалните си
задължения и да реагират адекватно при стресови ситуации.
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Таблица 5. Резултати от корелационен анализ за взаимозависимости между емоционална
интелигентност и бърнаут в работата
Бърнаут

Емоционална
Интелигентност

Деперсонализация

Изпълнение на работата
0,895***

Емоционално самосъзнание
-0,293*

Емпатия

* p< 0.05; ** p< 0.01; *** p< 0.001

Установи се отрицателна взаимовръзка между емпатия и деперсонализация (R=-0.293,
p< 0.05), която показва, че изследваните лица рядко проявяват емоционална хладност,
безразличие и дистанциране от хората, с които работят. Независимо от големите
натоварвания, учителите успяват да реализират адекватно общуване, да проявяват разбиране,
съчувствие и подкрепа и да запазват мотивацията си за пълноценна работа с учениците. Така
проявите на емпатия ограничават вероятността учителите да предприемат действия в ущърб
на учениците и да демонстрират безлично и безчувствено отношение към тях.
ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ВЪРХУ БЪРНАУТА
Резултатите от корелационния анализ дават основание да се очаква, че емпатията и
емоционалното самосъзнание ще са детерминанти на съответните прояви на бърнаут. Беше
направен регресионен анализ по метода на стъпковата регресия, за да се установи дали
емоционалната интелигентност е предиктор на бърнаута, който потвърди допускането, че
емоционалната интелигентност и в частност, емпатията и емоционалното самосъзнание
предсказват появата съответно на деперсонализация и спад в професионалните постижения
(Таблица 6). Стойностите на коефициентите от корелационния и регресионния анализи са
идентични, което разкрива ясно наличието на причинно-следствена връзка между
изследваните променливи.
Таблица 6. Резултати от регресионен анализ за взаимозависимости между емоционална
интелигентност и бърнаут в работата

Емоционална
Интелигентност

Обяснена
вариация

Бърнаут
Деперсонализация

0,895***

Емоционално самосъзнание
Емпатия

Изпълнение на
работата

-0,293*

0,797
0,073

* p< 0.05; ** p< 0.01; *** p< 0.001

Емоционалното самосъзнание обяснява изключително висок дял от вариацията в
професионалното изпълнение при учителите и е директен предиктор на ефективността им
или на посредственото им изпълнение. Учителите, които имат високо емоционално
самосъзнание, биха запазили постиженията си в работата и е малко вероятно да формират
перцепция за неуспешно справяне с учебния процес, независимо от високите нива на стрес в
работата. Обратно, ниската степен на емоционално самосъзнание ще предсказва появата на
проблеми в работата и неуспешно справяне с учениците.
Емпатията оказва влияние върху деперсонализацията, но процентът на обяснена
вариация е нисък (7,3%). Проявите на емпатия биха ограничили или задържали
безчувственото и безличностно отношение към учениците, формалния подход в процеса на
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преподаване и във взаимодействието с учениците, както и биха намалили вероятността от
нежелани поведения и действия от страна на учителите спрямо учениците.
Емоционалното изтощение не се влияе от нито един от компонентите на емоционална
интелигентност. Личностните фактори, изразени чрез такава значима за учителската
професия характеристика като емоционалната интелигентност, не предсказват появата на
емоционално изтощение. Макар че емоционалното изтощение е високо при учителите, което
се потвърди и в това изследване, то се обуславя от главно от характеристиките на работата, а
не от индивидуалните различия в нивата на емоционална интелигентност.
ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ
Резултатите от направеното изследване позволяват да се констатира, че проявите на
емоционалната интелигентност не варират в зависимост от училищната среда и от
етническия и културния профил на учениците, с които работят учителите. Наличието на
висока емоционална интелигентност на учителите е не само личностна особеност, която е
предпоставка за успех в професията и трябва да се отчита при избора на кариера и при
подбора на учителите, но и ключова компетенция, която се развива в течение на опита и в
процеса на развитие на педагогическия талант на учителите.
Учителите, работещи в хомогенна културна среда, съставена изцяло от деца от
ромски произход, както и тези, които работят в смесена училищна среда с ученици от
различен етнически и културен произход, но с доминиращо присъствие на ученици от
български произход, се нуждаят еднакво от високо развита емоционална интелигентност.
Това се отнася особено за два от компонентите на емоционалната интелигентност –
емоционалното самосъзнание и осъзнаване на емоциите на другите, които са в една и съща
степен изразени при учителите и от двете училища.
Макар че няма статистически значими различия в останалите компоненти на
емоционалната интелигентност, то е налице тенденция учителите в ромска училищна среда
да показват и изразяват по-слабо емоциите си, т.е. да си налагат по-висок емоционален
самоконтрол, но същевременно и да проявяват по-малко емпатия към учениците. Може да се
допуска, че тези два компонента на емоционалната интелигентност са по-слабо проявени и се
дължат повече на потискане на емоциите, както положителни, така и отрицателни,
отколкото на емоционален самоконтрол и подходящо управление на емоциите. Вероятно
причините за това са от различен порядък – спецификата на средата, характера на работата и
необходимостта да се задържат и да не отпадат учениците от училище, условията, в които се
осъществява учебният процес, особеностите на групата ученици, етнически стереотипи и
предразсъдъци и не на последно място, различни ценности и културни модели на поведение.
За разлика от тях, учителите, които работят в смесена среда, в която преобладават
ученици от български произход, са склонни да проявяват повече разбиране, загриженост и
подкрепа, както и да изразяват и управляват емоциите си в процеса на работа, независимо
дали са с положителен или отрицателен знак. Необходимостта да работят същевременно с
ученици от различен етнически и културен произход изисква да проявяват мултикултурна
сензитивност и разбиране и да развият емоционален самоконтрол. В този смисъл, учителите,
работещи в по-благоприятна училищна среда от гледна точка на спецификата и условията на
работа и имащи по-големи културни сходства с учениците, си налагат по-малко ограничения
при проявата на емоции, в това число и в отношението си към учениците.
Установените резултати за проявите на бърнаут при изследваните учители позволяват
да се констатира, че училищната среда има решаващо влияние върху степента на
емоционално изтощение. Учителите, работещи в смесена среда и в по-голямо по размер
училище, са подложени в по-висока степен на чувството за изчерпаност, умора, преживяване
на смисъла на работата и има предпоставки да развият бърнаут синдрома и депресивна
симптоматика. Учители, работещи в ромска среда, показват по-голям спад на постиженията в
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работата, при тях се създават предпоставки за трайна неудовлетвореност от работата в
резултат от невъзможността да постигнат обучителни резултати и да се справят успешно с
работата си.
Степента на обучение, в която преподават изследваните лица, влияе върху
изследваните променливи. Учители, преподаващи в прогимназиален курс, умеят по-добре да
изразяват и контролират емоциите си, но имат по-високи стойности на деперсонализация.
Началните учители имат по-високо емоционално самосъзнание и са по-склонни към
емоционално изтощение. Различните прояви на емоционалната интелигентност и на
бърнаута в двете училищни степени дават насока за подходящо управление на стреса и на
намаляване на вредните му последствия върху изпълнението и здравето на учителите.
Емоционалното самосъзнание е този компонент на емоционалната интелигентност,
който предсказва изпълнението при учителите и ограничава усещането им за лична
неефективност и несправяне с работата. Учителите с високо емоционално самосъзнание ще
имат усещане за високи професионални постижения и няма да се засегнати от тези прояви
на бърнаут, независимо от контекста, в който извършват работата си. Макар че емпатията е
относително слаб предиктор на деперсонализацията при изследваните учители, нейното
значение за появата на бърнаут не трябва да се подценява, както и трябва да се отчита
нейното ключово значение при подбора и професионалното развитие на учителите.
Резултатите потвърждават, че емоционалната интелигентност е решаваща предпоставка и
условие за успех в учителската професия и трябва да бъдат изведена като ключова
компетенция, която да залегне в основата на обучението за учителска правоспособност и
при подбора на учители, както и в разработване на програми за превенция и управление на
стреса и за намаляване на вредните последствия от бърнаута за здравето на учителите.
Работата с ученици от различен етнически и културен произход изисква целенасочено да се
развива и подобрява не само емоционалната компетентност на учителите, но и да се
предоставят програми за повишаване на междукултурната сензитивност, за по-добро
разбиране и взаимодействие с представители на други култури, за да се намалят проявите
на бърнаут, да се запази равнището на професионалното изпълнение и да се постигнат
образователните цели.
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ВЛИЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМИ ФАКТОРИ ВЪРХУ КОГНИТИВНОЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА УЧЕНЕТО
В АКАДЕМИЧНА СРЕДА
Доц. д.пс.н. Йоана Димитрова Янкулова, СУ „Св. Климент Охридски”,
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”
INFLUENCE OF INDEPENDENT FACTORS ON THE COGNITIVEPERSONALITY DETERMINANTS OF LEARNING IN AN ACADEMIC
ENVIRONMENT
Assoc. Prof. Yoana Yankulova, PhD, DSc, Sofia University “St. Kl. Ohridski”,
Department of Social, Work, and Educational Psychology
Резюме: В настоящия доклад се представят данни от емпирично психологическо изследване относно
влиянието на различни независими фактори (пол, специалност, курс на обучение, образователна
степен, университет) върху когнитивно-личностни детерминанти на ученето на 663 български
студенти, изучаващи различни специалности в шест отделни университета. Получените данни
свидетелстват за статистически значими влияния на независимите фактори върху изследваните
феномени и доказват необходимостта от разширяване на психологическите изследвания по темата в
българската академична среда.
Ключови думи: Независими фактори, когнитивно-личностни детерминанти; учене, академична среда.
Аbstract: This report presents data from an empirical study on the psychological impact of various independent
factors (gender, specialty, training, degree, university) on cognitive-personality determinants of learning of 663
Bulgarian students studying different subjects in six different university. The data obtained indicate statistically
significant effects of independent factors on the studied phenomena and demonstrate the need for expansion of
psychological research on the topic in Bulgarian academic environment.
Key words: Independent factors, cognitive-personal determinants; learning academic environment.

Ученето е активен процес на усвояване на нови знания, на формиране на подходящи
професионални умения и адекватни личностни механизми за успешна саморегулация. За
осъществяване на успешно учене и за цялостна изява на когнитивно-личностния потенциал
на обучаваните индивиди са необходими образователни условия, при които може да се
постигне устойчиво развитие на когнитивните структури и на системите от знания, както и
на уменията за управление на действията. Благодарение на тези активности може да се
оптимизира когнитивното функциониране, да се постигне промяна в личността и
поведенческия модел и да се повиши качеството на ученето и саморегулацията.
През последните десетилетия темата за ученето в образователната среда и влиянието
на такива важни когнитивно-личностни фактори като подходи и отношение към ученето и
академичен локус на контрола продължават да вълнуват изследователите. Отношението към
ученето представлява цялостна система от социално-личностно обусловени мотиви и
емоции, определящи общата насоченост на индивидуалните действия в различни социалнообразователни ситуации. Истинската същност на отношението към ученето обаче най-пълно
се разкрива чрез тълкуването му като важна жизнена позиция за личността. Позицията
включва съзнателно отношение към извършваната дейност, към обектите от заобикалящата
действителност и към социалните партньори, и се проявява в насочеността на действията,
направените оценки, чувства, цели, убеждения, житейски активности (Ников, 1994).
Подходите към ученето се интерпретират от перспективата на самите обучавани
индивиди и се разглеждат като важни когнитивни детерминанти, обуславящи активната
когнитивно-трансформационна дейност в процеса на обучение. Академичният локус на
контрола се интерпретира като личностен конструкт, чрез който се описват и обясняват
индивидуалните тълкувания на причинно-следствените взаимоотношения между
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обучаваните индивиди и учебния процес в социално-образователната среда. В тази връзка се
допуска съществуването на две разновидности на академичния локус на контрола - външен и
вътрешен, които са в основата на обобщените очаквания относно възможностите за
упражняване на ефективен контрол върху поведението.
Висша форма на самостоятелна работа на обучаваните индивиди е саморегулираното
учене, което се основава на личните когниции, на възприятията за лична ефективност, на
афективните състояния и поведенческите прояви, на положителното отношение към учебния
процес, на уменията за управление и контрол на собствените усилия, учебните ресурси и
времето. Безспорен е фактът, че за да се постигне лично благополучие и успешна кариера,
трябва активна включеност в продължаващо учене през целия живот в условията на
динамично променящ се и тотално глобализиращ се свят.
За изходна теоретична основа на проведеното от нас психологическо изследване
послужи разбирането, че темата за ученето и за развитието на уменията за саморегулация е
изключително важна за студентите, които искат да постигнат отлични академични резултати,
социално благополучие и успешна кариера. В тази връзка се допуска, че студентите са
готови да влагат усилия, за да придобият стабилни познания от различни научни области, да
формират подходящи учебни умения и социални навици за преодоляване на различни
трудности от учебен, професионален и житейски характер, както и да поддържат
положителни нагласи за учене, самоактуализация, саморазвитие и ефективна саморегулация.
Научноизследователската цел на проведеното психологическо изследване е
ориентирана към изясняване на влиянието на различни независими фактори (пол,
специалност, курс на обучение, образователна степен, университет) върху когнитивноличностните детерминанти на ученето в академична среда. За успешното реализиране на
поставената цел е формулирана следната хипотеза. В нея се допуска, че такива независими
фактори като пол на изследваните лица, специалност, курс на обучение, образователна
степен и университет, ще влияят статистически значимо върху подходите и отношението
към ученето, както и върху академичния локус на контрола.
С оглед успешно постигане на поставената цел и адекватна проверка на издигнатата
хипотеза, емпиричното изследване е ориентирано към решаване на няколко
научноизследователски задачи. В тази връзка на първо място е важно да се установят
специфичните особености на подходите към ученето и техните вариации сред изследваните
студенти в зависимост от влиянието на независими фактори като пол, специалност, курс на
обучение, образователна степен, университет. На второ място е важно да се проучи
спецификата в отделните начини, по които студентите възприемат ученето съобразно
влиянието на пола, специалността, курса на обучение, образователната степен и
университета. На трето място усилията са насочени към откриване и анализ на особеностите
на академичния локус на контрола чрез проследяване на вариациите в източниците на
причинност за учебното изпълнение в зависимост от пола, изучаваната специалност, курса на
обучение, образователната степен, университета.
В изследването са обхванати 663 студенти на възраст от 18 до 46 години, обучаващи
се в бакалавърска и магистърска степен в отделни специалности на различни университети.
В изследваната съвкупност преобладават мъжете, които са 366 (55,9%) и 289 жени (44,1%).
Във възрастовата група 18-20 години попадат 292 изследвани лица (44,66%), докато в
групата на 21-46 години има 363 студенти (55,4%). Най-много са студентите от ІІ курс – 287
(44%), следвани от първокурсниците – 172 (26,4), от ІV курс – 114 (17,5%) и накрая са
студентите от ІІІ курс – 79 (12,1). 592 (90,4%) от изследваните студенти са бакалаври, а
останалите 63 души (9,6%) се обучават в магистърски програми.
Изследваните лица изучават най-различни специалности, които обединихме в шест
големи групи. В групата на „социалните науки” влизат специалностите Психология,
Философия, Социални дейности, ПМХК. В групата на „педагогическите науки” са включени
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следните специалности: Педагогика, Неформално образование, НУПЧЕ, ПНУП, Педагогика
на изобразителното изкуство, Учителски факултет, Треньорски факултет. В групата на
„филологическите науки” са включени Българска филология, Италианска филология,
Класическа филология, Руска филология, Български и руски език. В „компютърните науки”
попадат специалностите Телекомуникации, Електроника, Авиация. В групата на
„икономическите науки” са включени следните специалности: Икономика, Макроикономика,
Прогнозиране и планиране, Логистика. „Инженерните науки” са съставени от
специалностите ХМС, ВИК, ХТС. Разпределението на студентите в тези шест големи групи е
както следва: социални науки – 62 студенти (9,4%), педагогически науки – 217 (32,7%),
филологически науки – 46 (6,9%), компютърни науки – 122 (18,4%), икономически науки –
163 (24,6%), инженерни науки – 53 (8%).
Изследваните студенти се обучават в шест различни университета, а именно: в
Техническия университет, гр. София – 50 души (7,6%), в Националната спортна академия
„Васил Левски”, гр. София – 104 (15,9%), в Шуменския университет – 28 (4,3%), в
Софийския университет „Свети Климент Охридски” – 193 (29,4%), Националния военен
университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново – 228 (34,8%) и в Университета за
архитектура, строителство и геодезия, гр. София – 23 (8,1%).
За целите на психологическото изследване са приложени три научноизследователски
инструмента. При изчисляване на коефициента на Кронбах на първия инструмент «Ревизиран въпросник, изследващ подходите към ученето» (Revised Approaches to Studying
Inventory – RASI) (Duff, 1997) се регистрира висока надеждност - α=0,72, като коефициентите
на надежност на отделните скали варират от 0,52 до 0,81. Обособените фактори в 4факторната структура на въпросника, измерващ подходите към ученето в български условия,
обясняват заедно 40% от регистрираните вариации и се различават от 3-факторната
структура, предложена в оригиналния въпросник.
Установеният коефициент на Кронбах на следващия „Въпросник за отношението на
студентите към ученето в академична среда” (Course perceptions Questionnaire) (Entwistle &
Ramsden, 1983) е доста висок - α=0,87 и свидетелства за висока надеждност. Коефициентите
на надеждност на отделните подскали варират от 0,52 до 0,85. Обособените фактори в 6факторната структура на въпросника, измерващ отношението към ученето в учебна среда в
български условия, обясняват заедно 48% от регистрираните вариации и се различават от 8факторната структура, предложена в оригиналния инструмент.
В хода на психологическото изследване е приложена също така и „Скала за измерване
на академичния локус на контрола” (Multidimensional Academic Locus of Control Scale/
MALOCS) (Palenzuela, 1984). Полученият коефициент на Кронбах показва не много висока
надеждност за цялата скала, макар да е над средното равнище (α=0.65), а коефициентите на
надеждност на отделните подскали варират от 0,59 до 0,81. Обособените фактори в 4факторната структура на скалата за академичния локус на контрола в български условия
обясняват заедно 60% от регистрираните вариации и отново се различават от структурата на
оригиналния инструмент.
За проверка на издигнатата хипотеза и за решаване на научноизследователските
задачи е извършен дисперсионен анализ (ANOVA) с помощта на компютърната програма
SPSS.
Получените резултати показват, че хипотезата, че независими фактори като пол на
изследваните лица, специалност, курс на обучение, образователна степен и университет, ще
влияят статистически значимо върху подходите и отношението към ученето и академичния
локус на контрола, напълно се потвърждава. По-конкретно при изследване на влиянието на
отделните независими фактори върху подходите към ученето на студентите се установяват
следните закономерности (табл. 1).
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Табл. 1. Различия в подходите към ученето
на студентите според различни независими фактори

Независими
СС
СП
ЗП
ПП
фактори
F
p
F
p
F
p
F
p
Пол
85,206
.000***
4,822
.028*
27,278
.000***
26,409
.000***
Курс на обучение
9,815
.000***
6,535
.000***
12,228
.000***
Специалност
25,533
.000***
3,551
.004**
14,323
.000***
12,460
.000***
Образователна степен
5,767
.017*
5,940
.015*
9,488
.002**
Университет
24,534
.000***
8,226
.000***
16,670
.000***
10,958
.000***
Забележка: СС (саморефлексия и самоподготовка); СП (стратегически подход към ученето); ЗП (задълбочен
подход към ученето); ПП (повърхностен подход към ученето);
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Във връзка с изследване на влиянието на пола на изследваните лица се регистрира, че
жените са по-склонни да извършват самоподготовка и саморефлексия успоредно на
задължителния учебен процес, отколкото мъжете. Това е очакван резултат, тъй като жените
проявяват по-голяма склонност към себепознание, вътрешно вглеждане и критическо
осмисляне на постигнатите резултати. В сравнение с мъжете, жените демонстрират повисоки стойности по „стратегически подход към ученето”, което подчертава по-силното им
желание за самостоятелно планиране, организиране и извършване на качествена
самоподготовка, както и за ефективно управление на личното време за учене и за
професионална подготовка. Жените, за разлика от мъжете, имат по-високи стойности по
„задълбочен подход към ученето”, което потвърждава традиционните очаквания към тях за
по-голяма задълбоченост в учебната работа. Успоредно на тези резултати обаче жените
проявяват и повърхностно отношение към ученето, което вероятно може да се обясни с
прекалената им натовареност с допълнителни ангажименти.
Курсът на обучение оказва статистически значимо влияние върху „саморефлексия и
самоподготовка”, като първокурсниците имат най-високи стойности, а с най-ниски се
отличават четвъртокурсниците. Тези резултати очертават една низходяща тенденция, при
която стремежът към саморефлексия и самоподготовка преобладава най-вече в І курс, когато
студентите очевидно влагат най-много усилия в самостоятелна подготовка и същевременно с
това преживяват най-много вълнения относно постигнатите резултати за разлика от
студентите в ІV курс. Освен това първокурсниците предпочитат задълбоченото учене в поголяма степен в сравнение със студентите от ІV курс. Всичко това означава, че в началото на
своето обучение (І и ІІ курс) студентите влагат много повече усилия да учат задълбочено,
отколкото студентите в края на академичното обучение (ІV курс).
Първокурсниците демонстрират високи стойности по „повърхностен подход към
ученето”, докато четвъртокурсниците имат по-ниски резултати. Това означава, че наред със
стремежа към задълбочено учене, студентите в началните курсове на своето обучение в
университета, могат да проявяват и повърхностно отношение към учебните задачи.
Студентите в ІV курс имат най-ниски стойности по «задълбочен» и по «повърхностен подход
към ученето». Вероятно това може да се обясни с факта, че те се намират в края на
обучението си в бакалавърска степен и са изправени пред необходимостта да вземат важно
решение дали да продължат на следващата образователна степен, а това неминуемо се
отразява на изпълнението на учебните ангажименти.
Най-високи стойности по „саморефлексия и самоподготовка” имат студентите,
изучаващи филологии, а най-ниски - студентите от областта на икономическите науки.
Възможното обяснение на този факт вероятно може да се открие в конкретните особености
при планирането, организирането и протичането на учебния процес в съответната
специалност. Регистрираните статистически значими различия между отделните
специалности вероятно са детерминирани и от наличието на съдържателни, тематични или
други професионални особености в рамките на конкретно изучаваните учебни дисциплини.
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Специалността влияе статистически значимо върху «стратегически подход към
ученето», като най-високи стойности имат студентите, изучаващи филологии, а най-ниските
- студените от компютърните науки. Това вероятно означава, че студентите, изучаващи
филологии, проявяват по-голямо желание да извършват както саморефлексия и
самоподготовка, така и стратегически да планират своето поведение, учене и време в хода на
учебния процес и на самостоятелната работа. Най-слаб интерес към стратегическото учене
имат студентите, изучаващи компютърни науки, макар че в тази професионална област са
изключително важни уменията за стратегическо мислене, самоорганизиране и извършване на
успешни самостоятелни действия.
Специалността влияе статистически значимо върху „задълбочен подход към ученето”,
като най-високи стойности имат студентите, изучаващи социални науки, после са от
филологии, инженерни науки, педагогически науки, компютри, а най-ниски показатели имат
студентите по икономика. Този резултат показва, че във всяка специалност съществуват
специфични образователни и професионални изисквания, които са съобразени с
особеностите на изучаваните учебни дисциплини. Във връзка с това вероятно в социалните
науки се набляга на задълбоченото усвояване на системното знание, на формирането на
важни професионални умения за работа с хора, както и на постоянната работа върху
собствената личност и поведенческия модел.
Специалността влияе статистически значимо върху „повърхностен подход към
ученето”, като най-високи стойности имат студентите, изучаващи инженерни науки, а найниски балове - студентите, изучаващи икономика. Тези резултати подчертават склонността
на студентите от инженерните науки към повърхностно отношение към учебната работа,
което вероятно се дължи на спецификата на учебния материал, на методите на преподаване,
на евентуални разминавания между личните възприятия и конкретната академична реалност,
на индивидуалния стил на учене и начините за справяне с учебните трудности.
При изследване на влиянието на независимия фактор образователна степен се
установява, че той влияе статистически значимо върху „задълбочен подход към ученето”,
като магистрите имат по-високи стойности в сравнение с бакалаврите. Това вероятно
означава, че магистрите осъзнават в много по-голяма степен смисъла и значението на
задълбоченото учене, което помага за успешно усвояване на системното знание и за
формиране на адекватни професионални умения. Високите стойности по „повърхностен
подход към ученето” на магистрите вероятно могат да се обяснят с факта, че по-голямата
част от тях трябва да съвместяват учебните ангажименти в университета с други работни
задачи. С напредване в обучението и с преминаване от един курс към друг, студентите
полагат много повече усилия за «саморефлексия и самоподготовка», отколкото в началото на
своето следване в университета.
При изследване на различията между отделните университети, обхванати в
настоящото проучване, се установява, че най-голямата разлика между тях е по субскала
„саморефлексия и самоподготовка”, а най-малката – по „стратегически подход към ученето”.
При проучване на влиянието на университета върху подходите към ученето се установява, че
академичната среда в Шуменския университет насърчава студентите да извършват
самоподготовка и самоорганизиране в учебния процес в по-голяма степен в сравнение с
другите университети. В хода на обучението в Софийския университет се прилага
„задълбочен подход към ученето”, което стимулира студентите да проявяват системност и
постоянство по посока на усърдна и задълбочена учебна работа. Вероятно националният,
академичен и научноизследователски престиж на СУ допълнително вдъхновяват студентите,
насърчавайки ги да учат задълбочено и внимателно да се подготвят за бъдещата си професия.
В академичната среда на Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София
преобладава повърхностното отношение към учебния процес. Това вероятно може да се
обясни със спецификата на изучаваните учебни дисциплини, изискващи системна
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подготовка, или със завишени образователни изисквания и професионални стандарти, или с
прекален академичен натиск, което неизбежно води до нарастване на повърхностното
отношение към учебния процес. Студентите от Националния военен университет в гр. В.
Търново имат най-ниски стойности едновременно по „саморефлексия и самоподготовка”,
„задълбочен подход” и „повърхностен подход към ученето”. Този резултат може да се дължи
или на формални отговори от страна на изследваните лица, или на реалните особености на
обучението в академичната среда на военния университет. Всички получени резултати обаче
потвърждават, че университетите и техните специфични особености, свързани с вътрешна
структура, академични традиции, организация на учебния процес, учебно съдържание на
изучаваните дисциплини, академичен натиск и др., могат да оказват реално влияние върху
подходите към ученето, прилагани в хода на обучението и професионалната подготовка.
При изследване на влиянието на независимите фактори като образователна степен,
пол, курс на обучение, специалност и университет върху отделните компоненти на
отношението към ученето в академична среда са регистрирани няколко закономерности
(табл. 2).
Табл. 2. Различия в отношението на студентите
към ученето в академичната среда според различни независими фактори

Независими
ФМП
ПС
СК
УН
ЯЦС
ОУР
фактори
F
p
F
p
F
p
F
p
F
p
F
p
Пол
4,317
.038* 9,405 .002**
10,880 .001**
Курс на
5,437 .001** 19,679 .000*** 12,692 .000*** 3,982 .008** 10,026 .000*** 3,771
.011*
обучение
Специалност 5,030 .000*** 12,231 .000*** 4,720 .000*** 6,177 .000*** 10,094 .000*** 10,457 .000***
Образовател11,074 .001**
на степен
Университет 6,227 000*** 14,165 000*** 3,759
002** 5,056 000*** 12,627 000*** 8,841 000***
Забележка: ФМП (формални методи на преподаване); ПС (професионален смисъл); СК (социален климат); УН
(учебна натовареност); ЯЦС (ясни цели и стандарти); ОУР (организация на учебната работа)
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Специалността влияе статистически значимо върху отношението на студентите към
ученето в съответната учебна среда, като по-конкретно се установява, че формалните методи
на преподаване са най-важни за студентите от педагогическите науки и най-маловажни за
тези, които изучават компютри. Този резултат е очакван дотолкова, доколкото в областта на
педагогическите науки методите на преподаване са важни не само от гледна точка на
представянето и усвояването на водещото научно знание, но и като модел за общуване и
взаимодействия със социалните партньори в социално-образователната среда. Методите на
преподаване безспорно са важни и в сферата на компютърните науки, но студентите там
смятат, че постигането на висока професионализация е преди всичко въпрос на лични
усилия, упорита работа и системна самоподготовка.
Установихме също така, че професионалният смисъл на обучението е много по-важен
за студентите от педагогическите науки в сравнение със студентите, изучаващи компютри.
Вероятно студентите от педагогическите науки възприемат обучението, в което са включени,
за професионално релевантно на техните първоначални представи и професионални
очаквания. Студентите, изучаващи компютърни науки, очевидно не отдават толкова голямо
значение на професионалния смисъл на обучението.
Учебната натовареност е най-важна за студентите, изучаващи филологии и наймаловажна за студентите от социалните науки. Считаме, че първото е очаквано, тъй като е
добре известно, че студентите, изучаващи филологии, са подложени на голямо учебно
натоварване да изучават разнообразни литературни източници по време на следването си. В
сравнение с това учебната натовареност за студентите от социалните науки изглежда помалка, но не трябва да се подценява факта, че и към тях се предявяват достатъчно високи
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изисквания в хода на професионалната подготовка. Всичко това потвърждава, че всяка
специалност притежава специфични академични, съдържателни и организационни
особености, както и конкретни образователни изисквания към студентите, които са в
съответствие с общата визия за научноизследователско развитие на съответния университет.
Получените резултати показват, че социално-психичният климат е най-важен за
студентите от инженерните специалности за разлика от студентите, изучаващи икономика,
които имат най-нисък бал. Оказва се също така, че студентите от педагогическите и
инженерните науки са много по-наясно със специфичните особености на образователните
цели и основните професионални стандарти в сравнение със студентите, изучаващи
социални науки, които демонстрират най-ниски резултати. Що се отнася до организацията на
учебната работа, тя изглежда най-важна за студентите, изучаващи икономически и
компютърни науки за разлика от студентите от областта на инженерните науки, които са с
най-ниски стойности. Във връзка с това считаме, че подобни различия вероятно могат да се
дължат на специфичните особености в начините на организиране и провеждане на учебния
процес в отделните специалности и университети.
Образователната степен влияе статистически значимо върху организацията на
учебната работа, която е по-важна за бакалаврите, отколкото за магистрите. По отношение на
половите различия може да се отбележи, че жените демонстрират по-голяма чувствителност
към степента на учебната натовареност в хода на академичното обучение, отколкото мъжете.
Жените също така отдават по-голямо значение на социално-психичния климат за разлика от
мъжете, за които е по-важна организацията на учебната работа. Независимият фактор курс на
обучение оказва статистически значимо влияние върху отношението на студентите към
ученето в съответната учебна среда. В тази връзка се установява, че в началото на
обучението най-важни за студентите са методите на преподаване, професионалният смисъл,
учебната натовареност, ясните цели и стандарти за разлика от края на следването им в
университета. В сравнение с другите структуроопределящи компоненти на отношението на
студентите към ученето, само организацията на учебната работа се оказва по-важна за
студентите в края на обучението им в бакалавърска степен.
При изследване на влиянието на университета върху отношението към ученето в
съответната академична среда се установява, че формалните методи на преподаване,
професионалната релевантност на обучението и учебната натовареност са най-важни за
студентите от Шуменския университет и Националната спортна академия, а най-маловажни
са за студентите от Техническия университет и от Националния военен университет в гр. В.
Търново. Социално-психичният климат, ясните цели и стандарти са много важни за
студентите от Шуменския университет и Националната спортна академия, а най-маловажни за студентите от Техническия университет. Организацията на учебната работа е много важна
за студентите от Техническия университет и Националния военен университет в гр. В.
Търново, а най-маловажна за студентите от Шуменския университет и Университета за
строителство, архитектура и геодезия. Обясненията на тези различия могат да се търсят в
начина, по който е структурирана, организирана и функционира учебната среда, както и във
връзка с изпълнението на учебните и други академични дейности, специфични за съответния
университет.
В търсене на вариациите в атрибуциите на успехите/ неуспехите, съпътстващи
учебното поведение на студентите, установихме, че единствено независимите фактори курс
на обучение, специалност и университет оказват статистически значимо влияние върху
академичния локус на контрола (табл. 3).
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Табл. 3. Различия в академичния локус на контрола
на студентите според различни независими фактори

F
10,794
5,279

Късмет

Външен локус
p
F
p
.000***
6,156
.000***
.000***
9,390
.000***
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Вътрешен локус
F
p
6,622
.000***
7,894
.000***
9,418
.000***

Курсът на обучение влияе статистически значимо единствено върху вътрешния локус
на контрола, като неговите стойности са най-високи в началото и намаляват към края на
следването. Това показва, че в началото на обучението в университета студентите имат
вътрешна локализация на причинността за успехите/ неуспехите за разлика от студентите в
края на следването, които са по-скоро външно ориентирани.
При изследване на влиянието на специалността се установява, че студентите от
инженерните науки придават най-голямо значение на късмета, докато за студентите от
социалните науки – той е най-маловажен. Вероятно този резултат може да се обясни със
спецификата на конкретното учебно съдържание за всяка една от специалностите, както и с
водещите образователни изисквания, предявявани към студентите в хода на учебния процес.
Специалността влияе статистически значимо върху „външен локус на контрола”, като
студентите от инженерните науки имат най-високи стойности по този показател в сравнение
със студентите от социалните науки. Вероятно прекалено трудният и твърде специфичен
учебен материал в сферата на инженерните науки предпоставя външната локализация на
контрола и по-повърхностното отношение към ученето. Студентите от социалните науки,
които са с най-ниски стойности по външен локус на контрола, вероятно предпочитат да
търсят причините за своите успехи/ неуспехи във влиянието на вътрешно-личностни, а не
във външни фактори. Специалността влияе статистически значимо върху „вътрешен локус на
контрола», като студентите от филологии и от социални науки показват най-голямо
предпочитание към него за разлика от студентите от икономически и от компютърни науки,
които са с най-ниски стойности. Очевидно специфичните особености на всяка една от
изучаваните специалности предопределят доминантността на вътрешно-личностната или
външната причинност за учебното поведение на студентите.
Независимият фактор университет влияе статистически значимо върху «късмет», на
който студентите от Университета за архитектура, строителство и геодезия, както и от
Техническия университет, разчитат в най-голяма степен за разлика от студентите от
Националния военен университет и Софийския университет, които са с най-ниски стойности.
Университетът влияе статистически значимо върху „външен локус на контрола”, като той е
най-важен за студентите от Националната спортна академия и от Университета за
архитектура, строителство и геодезия, а най-маловажен – за студентите от Техническия и от
Софийския университети. Университетът влияе статистически значимо върху „вътрешен
локус на контрола”, като той е най-важен за студентите от Шуменския и от Софийския
университети, и най-маловажен – за студентите от Националния военен университет и от
Техническия университет. Получените резултати свидетелстват, че академичната среда може
да детерминира съответно външна или вътрешна локализация на причинността за учебното
поведение на студентите. Успоредно на това всеки отделен университет има своята
специфична учебна атмосфера и конкретни образователни изисквания в рамките на всяка
една от предлаганите специалности. За да се научат повече детайли по тази тема, много
важна е и обратната връзка от студентите относно техните възприятия, нагласи, мнения и във
връзка с отношението им към ученето в съответната учебна среда.
В заключение може да се посочи, че представените резултати нямат претенцията за
научна всеобхватност и общовалидност, а по-скоро са израз на усилията на авторката да
получи конкретна информация относно влиянието на различни независими фактори върху
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ученето и саморегулацията сред изследваната група студенти, изучаващи различни
специалности в българската академична среда. Събраните до момента данни могат да бъдат
стабилна основа за допълнително осмисляне на особеностите във всяка конкретно
изследвана академична ситуация и за разширяване на психологическите изследвания по
темата. От друга страна, получените резултати са важна част от предложен интегративен
модел за влиянието на важни когнитивно-личностни детерминанти на саморегулираното
учене в академична среда (Янкулова, 2014). В този модел се допуска, че вариациите в
прилаганите подходи към ученето, както и различната локализация на причинността за
учебното поведение се дължат на промените в отношението на студентите към ученето в
съответната академична среда. За това допускане се изхожда от разбирането, че подходите
към ученето са когнивни детерминанти, непосредствено свързани с когнитивната обработка
на учебната информация, с която се оперира в рамките на учебния процес в университетите и
служи за подобряване на професионалната подготовка на студентите. Локусът на контрола
се интерпретира като ключов личностен фактор, описващ начина, по който студентите
възприемат и интерпретират причинно-следствените взаимоотношения между себе си и
социално-образователните процеси и събития в хода на академичната подготовка. В
предложения модел се посочва, че вариациите в подходите към ученето и локуса на контрола
на студентите вероятно се дължат на промените в отношението им към ученето в
академичния контекст. Следователно всички промени в когнитивната обработка на
информацията, в начините за трансфер на знанието и практическото му приложение при
решаване на поставените задачи (подходи към ученето), както и при атрибутиране на
причините за учебните успехи или неуспехи в обучението и професионалната подготовка
(локус на контрола), обуславят съответните трансформации в отношението на студентите
към ученето в университетска среда. Получените резултати от проведеното психологическо
изследване свидетелстват също така, че различни независими фактори като пол,
специалност, курс на обучение, образователна степен, университет оказват статистически
значимо влияние върху всички проучвани когнитивно-личностни фактори, каквито са
подходите и отношението към ученето и академичния локус на контрола. Това означава, че
фактът на статистически значимо влияние на изследваните независими фактори
задължително трябва да се взема предвид при съставянето на учебните програми и при
реализирането на учебния процес в университетите, които са ориентирани към постигане на
високо качество на обучението и на конкурентноспособността в променените социалнообразователни условия.
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СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИИ И НОВИТЕ
ПРОТЕСТНИ МНОЖЕСТВА
(Етнографско включено наблюдение)
Проф. дпсн Сава Джонев 1,
Валентина Николова, Деян Паскалев, Симона Генкова,
Виолета Ашикова, Добрин Станев, Емил Георгиев,
Виктория Костова, Пенка Христова, Людмила Цветкова,
Светлана Велкова 2
CONTEMPORARY COMMUNICATIONS
AND THE NEW PROTESTING MASSES
(Ethnography participant observation)
Prof. Sava Djonev, D.Sc.
Valentina Nikolova, Deyan Paskalev, Simona Genkova,
Violeta Ashikova, Dobrin Stanev, Emil Georgiev,
Viktoria Kostova, Penka Hristova, Liudmila Cvetkova,
Svetlana Velkova
В средата на юни 2013 г. в столицата и в някои други градове на страната, след призив в социалната
мрежа Facebook, избухна вълна от протести, които изкараха на улиците хиляди хора, недоволни от
управлението на политиците, правителството и парламента. Това даде възможност за провеждане на
обхватно изследване върху масовото поведение на недоволстващите със средствата на етнографското
включено наблюдение.
Разработката разкрива спецификите на съвременните протестни множества в сравнение с класическите
тълпи, описани от Г. Льобон, и с разбирането за тълпите според теорията С. Московичи. В разработката
са разкрити: съставът на протестните множества, използването на социалните мрежи в комуникациите и
организацията на протестите, характерът на общите действия на протестиращите, лидерството.
Специално внимание е обърната на дискурсите на дискусиите в интернет-пространството, плакатите на
улицата, скандиранията. В светлината на целите, настроенията и манталитета на участниците е
анализиран езика на протестите. Направени са редица теоретични и хипотетични изводи за характера и
поведението на съвременните протестни множества.
In the middle of June 2013 in the capital and in some others towns of the country, after appeals in social nets
Facebook, burst a wave of protests, that took out on the streets thousands of people, dissatisfied from the
government of politicians, state and parliament. This gives an opportunity to carry out an extensive research on
the mass behavior of the discontent populations by the means of ethnography participant observation.
The report reveals the peculiarities of the contemporary protesting masses of people in comparison with classical
crowds, described by Gustav Lebon, and with the view about the crowds of Serge Moskovici. In the report are
elucidated: the constitution of the protesting communities, utilization of social nets for the communications and
organization of the protests, the character of the common activities of the protesting people, the leadership. A
special attention is devoted to the discourses of the discussions in the space of Internet, to the posters on the
street, to the chants. In the light of the goals, moods and mentality of the participants is analyzed the language of
the protests. A number of theoretical and hypothetical inferences about the character and behavior of the
contemporary protesting masses are made.
1

Ръководител на проекта и преподавател по „Качествени методи за изследване в сферата на социалните науки”
в докторантското училище към Факултет по философия към СУ „Св. Кл. Охридски”.
2
Участници в изследването от докторантско училище по дисциплината „Качествени методи за изследване в
сферата на социалните науки”.
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ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА:
В средата на юни 2013 г. в столицата и в някои други градове на страната, след призив
в социалната мрежа Facebook, избухна вълна от протести, които изкараха на улиците хиляди
хора, недоволни от управлението на политиците, правителството и парламента. Повод стана
избирането на депутата от ДПС
Делян Пеевски за директор на Държавна агенция
национална сигурност (ДАНС). Компрометираната личност на депутата постави под въпрос
връзката на политиците с олигархията. На избора му се противопостави президентът Росен
Плевнелиев, а заради силния обществен натиск народните представители преразгледаха
решението си и отмениха избора на Пеевски. Обществената реакция беше светкавична и още
в деня на избора на Пеевски в социалната мрежа се появи страницата # ДАНС withme.
Организираният характер на протестите се осъществяваше изключително посредством
интернет-връзките. Протестиращите, различни по численост в различните моменти, се
събираха на площад „Независимост” пред Министерски съвет, за да изразят гражданската си
позиция и преминаваха като протестно шествие по маршрути из улиците на София в
продължение на месеци. Това създаде предпоставки за провеждане на етнографско включено
наблюдение [2], за разкриване спецификата на „протестните множества” – понятие, което
беше предпочетено на мястото на „тълпи” поради спецификата на механизмите на
организация и поведението на протестиращите.
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ:
В основата на масовите протести стои теорията за тълпите.
Тълпата, това е голямо множество от хора с обща ориентация на вниманието, със
сходство на ситуативните атитюди, с еднопосочност на мислите и чувствата, с изгубване на
съзнателната личност на отделните индивиди, с неконтролируемо, хаотично, деструктивно
поведение.
В основата на личностната регресия, която настъпва в поведението на индивидите в
деструктивната тълпа Г. Льобон [7] сочи съществуването на два слоя на психиката у
личността:
Единият слой е повърхностен, надстроечен, резултат на обучение и социализация. Той
осигурява социалните задръжки на индивида и неговата вградимост в обществото. Освен
това той е уникален за отделната личност, както са уникални условията на социализация и
живот, при които е конституиран.
Другият слой е подсъзнателен, примитивен, унаследен и, което е твърде съществено,
еднакъв за всички. В условията на тълпата различните надстройки взаимно се неутрализират,
а общото – наследствени, подсъзнателни инстинкти, страсти, чувства и пр. – се сумират и
усилват.
В този контекст тълпата стои интелектуално по-ниско от съставящите я индивиди,
като същевременно се хомогенизира на това примитивно ниво – неспособна да разсъждава и
да поддържа критичен дух към нещата. Проявява признаци на умствена недоразвитост –
бързо пренасочва вниманието си под въздействието на незначителни случайни или
преднамерени, манипулативни дразнители, лесно приема присърце най-невероятни
твърдения без доказателства, влияе се от пределно опростенческите предписания и
дефиниции на лозунгите. Бързо привежда най-противоречиви решения в действие – линчува
престъпника, след него и шерифа...
Според С. Москоличи [8] обаче в настоящия момент е отминало времето, когато на
тълпата се гледа като на сган с психотични, социални и престъпни отклонения. Московичи
прави преоценка на ирационалното и подсъзнателното в тълпата, разглеждайки ги във
взаимна връзка и като продукт на рационалното. Според него най-важното основание на
груповата принадлежност е това, че хората споделят общи възгледи. Това означава, че в
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поведението си те не са чак толкова безразсъдни, както тълпите изглеждат на повърхността,
а имат обща нишка на мисленето си, която ги свързва. Постепенно, с еволюцията на
обществото, на мястото на стихийната регулация на масовите форми на поведение,
основаваща се на психичните свойства и процеси, характерни за големите групи, идва
трайната координация на взаимодействията между хората, резултат на остатъчен продукт на
дълготрайни натрупвания на модели на поведение, традиции, език, култура и пр. С времето
културата, наложена на човека с безбройни повторения в неговата социална практика, се
превръща във вяра. Вяра, която представлява разложено, декомпозирано знание, преминало в
подсъзнанието, закрепило се там устойчиво и създало образувание под формата на чувство.
Това е четирикомпонентната същност на онова, което се крие зад ирационализма на масите –
култура, вяра, подсъзнание, чувство. Именно защото е вяра и чувство, мисленето на тълпата
е непоколебимо, "безспорно", фанатизирано. Но в духа на споменатото четириединство,
поведението на индивида в тълпата се диктува от неговата култура, а това е много повече от
господството на общите примитивни инстинкти на индивидите. Тезата за „културните
тълпи” е новият шлагер в теорията на масовото поведение.
Друг голям теоретичен и практически въпрос на големите множества е въпросът за
лидерството в масовите епизоди [3]. На водачите на масите си приписват няколко основни
роли:
Като идол на тълпите водачът е обект на своеобразно боготворене, олицетворение на
силата, на непогрешимостта и победата.
Като субект на Его-субституцията на индивидуалното съзнание на отделните
участници той е заместител на индивидуалната съвест, мислене, отговорност, с което си
осигурява едно почти хипнотично подчинение на огромната мощ на тълпата.
Като изпълнител на нормативна и комуникативна функция той има задачата да
комуникира общи оценки, общи цели, общи действия, както и да изразява общи ценности и
правила на поведение.
И накрая в качеството си на манипулатор на масите лидерът прокарва свои стратегии,
цели и проекти, като се възползва от своята популярност и влияние, играейки си с доверието
и наивността на интелектуално регресиралата тълпа.
Възниква въпросът изменя ли се характерът на лидерството с еволюцията на
масовото поведение към „културните тълпи“?
В теорията на мрежите пръв Марк Грановетер [1] обръща внимание на силата на
връзките. Той изследва величината на професионалната промяната, която настъпва с
безработните, които са си намерили работа в два различни случая: когато са им помогнали
много близки роднини и приятели и в случая, когато са им помогнали по-далечни познати,
бивши колеги, съученици и пр. В статията си „Силата на слабите връзки” той излага
парадоксален резултат: индивидите, на които при намирането на работа са помогнали много
близки роднини и приятели, са променили много по-радикално професионалната си
ориентация, докато тези, на които са помогнали по-далечни познати, са си намерили работа
много по-близка до първоначалната им квалификация. Обяснението, което Грановетер дава
на това явление, сочи, че силните връзки с близките ги задължават да помогнат на всяка цена
и това често води до фундаментални различия. Докато слабите връзки помагат само в
случаите, когато има нещо подходящо за квалификацията на човека и така водят до
запазване на първоначалната му ориентация.
Интернет-връзките фактически са слаби връзки и тук се разкриват редица нови
техни особености:
На първо място това идеята за хипертекста [6]. Става дума за едно пространство, в
което дадена точка може да бъде свързана с друга, която не е съседна до нея и този контакт
не е предварително установен. В това се изразява принципът на хипертекста. Хипертексът
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(хиперкартината) означава, че пред потребителя на интернет са заложени “врати” към други
текстове, други картини [6]. Интерактивността създава впечатление за целенасочено
движение в някаква посока, но в последна сметка се оказва, че сме се озовали все по-далеч от
онова, което отначало сме търсили, докато просто го забравим.
Мрежата подхранва конститутивната разсеяност на съвременния човек, който
непрекъснато се опитва да бъде другаде. Тази медия е така построена, че непрекъснато ни
разсейва с разклоняващи се възможности, хипертекстове и т. н. Но заедно с разсеяността се
появява един нов тип фиксация - фиксираност в самия поток. Човек прекарва много по-дълго
време пред компютъра, за да поглежда само фрагменти от публикациите [6].
С тези си характеристики виртуалната реалност е съвсем различна модалност [5]. Във
виртуалното пространство нещата като че ли не си пречат, не се конкурират. Ситуацията
на слаби връзки, хипертекст и конститутивна разсеяност сякаш дори не оставят място за
истински конфликти. Основната стратегия на поведение е да следваш интересното, а
дразнещото да заобикаляш. Това, което не се харесва, се игнорира, без да се конкурира.
Важен аспект на „слабите връзки” в интернет е, че съотношението описваща към
подбуждаща информация е изцяло в полза на описващата [4]. Огромна част от
комуникациите в интернет се провежда посредством получаване на информация от
интернет-страниците. В интернет информацията е деинституционализирана. Практически
всеки потребител може да напише каквото поиска в мрежата и всеки сам решава кое е вярно
или не в дадена ситуация. Съдържанието на информация зависи от това как човек навигира в
този поток. Освен това всеки е свободен да решава кое е правдоподобно за него и кое не е.
От прецизни изследванията в пропагандата знаем, че хората възприемат селективно
информацията – пропускат тази, която не се съгласува с техните нагласи и задържат онази,
която подкрепя атитюдите им [3]. С други думи в интернет ние чуваме това, което искаме да
чуем. Поради тези причини за мнозина интернет е връщане към приказния свята на
неограничената лична свобода – без императиви или хегемонния. Като следствие мрежата
обединява хора с близки интереси и сходни възгледи.
И накрая вярата, че в мрежата има всичко – абсолютното знание, безкрайното
количество светове, идеи, възможности, решения на основните екзистенциални проблеми и
т. н. – подхранва надеждите на хората да открият там „панацея” за своите затруднения.
Заедно с това пребиваването в социалните мрежи е убежище, начина за удовлетворение на
социалните инстинкти на хората. При това по един безопасен, безболезнен и лесен за
преустановяване начин.
ОБСЛЕДВАНИ КАТЕГОРИИ НА ЕТНОГРАФСКОТО ВКЛЮЧЕНО
НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, ПЕРИОД НА ПРОУЧВАНЕТО:
Първоначалната нагласа на екипа, осъществяващ етнографското включено
наблюдение, беше да се изследва съставът на протестните множества, използването на
социалните мрежи в комуникациите и организацията на протестите, характерът на общите
действия на протестиращите, лидерството. В духа на метода се очакваше с голяма
вероятност да се появят съществени аспекти и категории на изследване, продиктувани от
теренната работа и навлизането в изследването.
За провеждане на наблюдението бяха привлечени 10 докторанти, изучаващи
дисциплината „Качествени методи в сферата на социалните науки”, които се ангажираха със
задачата да обследват различни аспекти на масовото поведение.
Изследователският период обхваща втората половина на Юни, 2013 г.
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СЪСТАВ НА ПРОТЕСТНИТЕ МНОЖЕСТВА:
Преобладаващата част от участниците са между 30 и 40 години.
Мъжете превъзхождат броя на жените.
Разпределени по възрастови групи участниците се вписват в следната приблизителна
статистика:
- средна възраст – 60 %;
- младежка възраст – 20 %;
i. студенти;
ii. работещи младежи;
iii. група на колоездачи – еко-защитници;
iv. младежи, членове на православната общност;
- деца – 15 %;
- пенсионери – 5 %.
Специфичното за протеста е присъствието на много родители с децата си и
спокойствието, с което те ги водеха като на разходка. Заслужават внимание многобройните
домашни любимци – също признак на добронамереност и отсъствие на агресивни намерения.
Не могат да бъдат пропуснати полицаите – външно спокойни и без напрежение, но по данни
от други източници под голямо вътрешно напрежение и тревога.
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ:
Без да претендира за единство на критерия за деление и на изчерпателност в
протестните множества могат да се открият следните категории участници:
- искрени;
- наивници;
- фанатици;
- платени;
- провокатори;
- саирджии;
- работодатели;
- търговци;
- журналисти;
- и др.
По стил на поведение участниците могат да бъдат разделени на:
- пасивни (пенсионери и деца) – някои сякаш не знаещи защо са на протеста;
- активни – носещи собственоръчно направени плакати, свиркащи и скандиращи;
- демонстративни – хора с мегафони и големи транспаранти, привличащи
вниманието на медиите, създаващи ритуали и диктуващи поведението на околните;
смели и импулсивни;
- лидери – шествията нямат водачи, тази функция се изпълнява от социалните
мрежи, които организират и насочват протестите;
- локални лидери – обединяват малки групи от познати.
КУЛТУРА НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Макар и в отделни моменти поведението на протестните множества да напомняше
поведението на тълпите, в преобладаващите си изява те могат да бъдат отнесени към
„културните тълпи“:
Хората имаха добри обноски помежду си и показваха добро възпитание и култура.
Държаха се спокойно, не агресивно. На шествията идваха с близките си, с децата си, с
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домашните си любимци. Рядко изпадаха в пререкания и още по-рядко в конфликти –
случаите, когато трябваше да се разграничават от провокатори. Проявяваха търпение.
Демонстрираха собственото си израстване и достойнство.
В разговорите с тях личеше стабилността на ценностната им система и увереност в
собствената им правота. Изразяваха вяра и надежда, че ще успеят да постигнат целта си.
Едно заслужаващо внимание наблюдение е стимулиращото въздействие на интернеткомуникациите върху оригиналността на изявите на участващите в тях. Констатира се високо
ниво на символно мислене, богатство на асоциации, на освободена креативност.
Наблюдения, които отдалечават протестните множества от тълпата на Льобон и ги
сближават с представата за тях на Московичи.
ИНТЕЛЕКТ:
Участниците в протестните множества се отличаваха с висока образованост и
интелигентност. В разговорите с тях и помежду им личеше умението им да разсъждават
върху събитията, да търсят и откриват аргументи и причини, да осмислят и рационализират
случващото се. Отличаваха си с добра преценка за развоя на политическите събития
Хората определяха себе си като активно гражданско общество – това ги ласкаеше и
правеше горди. Подчертаваха своята независимост от партийните централи и изтъкваха
своята независимост и самоопределение. Протестиращите не допускат хора с партийни
знамена. Освиркват и отлъчват провокаторите.
Хората не бяха чужди на усещането за героизъм, присъщо на така наречените
„героични тълпи”.
ФУНКЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-ВРЪЗКИТЕ:
Обществената реакция на избирането на депутата от ДПС Делян Пеевски за директор
на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) беше светкавична и още в деня на
избора на Пеевски в социалната мрежа се появи страницата # ДАНС with me. 3
Наблюденията са на базата на съпоставка на # ДАНС with me, Facebook-страницата
„БГ Протести“, на част от Facebook постовете и коментарите, както и някои коментари в
Blitz новините и Vestibg.
Ролята на интернет-комуникациите основно се състоеше в опит да се изгради връзка
между всички, желаещи промяна. Да тества за всеки един степента на подкрепа на неговата
позиция. Да развие чувството за множественост, за съпричастност, за могъщество, за
увереност.
Обосновката за това се постигаше чрез набавяне на голям набор от факти, новини и
текстове. Тематично фокусирани около проблемите, актьорите, събитията.
По-голяма част от тази активност се реализираше преди протестите на улицата, от
вкъщи, в спокойната атмосфера на дома, далече от възбудата на тълпата, в условията на
спокойствие и способност за задълбочено разсъждение и осмисляне на нещата.
Т. е. за разлика от поведението на хората в тълпите, където господства импулса и
безразсъдството, тук се наблюдава висока рационалност, предварителна критична обработка
на позицията, самоконтрол.

3

# ДАНС with me – своеобразна игра на думи: dance – танцувай; ДАНС - Държавна агенция национална
сигурност. Така ДАНС замества глагола dance в английския език (танцувам), и същевременно приканва (with
me – с мен). # - хаштагът е символ, който подпомага търсенето в интернет. Той започва със знака диез (#) и е
означение, което позволява да бъде създавано съдържание по дадена тема.
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МОБИЛНИТЕ ИНТЕРНЕТ-ВРЪЗКИ:
По време на самия протест се наблюдаваше по-малко активност през мобилните
устройства. Най-вече за качване на снимки като свидетелства на случващото се, а също така
и за заявяване присъствие на протеста.
В други случаи мобилните устройства се използваха за преглед на новините и
сайтовете, за сравнение между това, което е субективното преживяване на респондента на
мястото на събитието и отразяването на протестите от журналистите.
Всичко това говори за поддържане контакта с една втора реалност, паралелна на
протестите на улицата, но също така близка на протестиращите и допълваща първата.
Реалност, изграждаща съзнанието и увереността за съпричастност, сила и сигурност.
Участниците в шествията не се откъсват от реалността, поддържат връзките си с
действителността, упражняват свой личен контрол върху появяващото се в публичното
пространство.
ПОСЛАНИЯ В МРЕЖИТЕ – ДИСКУРС-АНАЛИЗ:
Дискурсите [2], в които се разполагаше мисленето на протестиращите по време на
изследователския период, бяха тясно свързани с проблема Д. П. – компрометираната
личност, издигната от управляващата коалиция и правителството за шеф на Държавната
агенция за национална сигурност.
Другият важен дискурс на протеста беше отхвърлянето на политическата система и
политиците.
С най-голяма честота бяха призивите за незабавна оставка на правителството на
Орешарски. Премиерът беше персонифицираният образ на системата и нейните грехове и
стана обект на най-сериозно отрицание.
Тясно свързан с този дискурс беше посланието да се сложи край на управлението от
некадърни и безнравствени политици. Политици, които един след друг се компрометираха
като управници и като хора. В. С. беше обявен за невменяем, а държавата ни наричана
„Абсурдистан”.
В този контекст бяха и призивите за смяна на системата, която боксуваше от
десетилетия и беше доказала своята негодност. Често темата се сменяше от разобличаването
на отделни политици към отрицание на социалния модел на управление на българското
общество, уви, без да се предлага сериозна и обмислена алтернатива.
Този дискурс на безперспективност се осъзнаваше от протестиращите и внасяше
нотката на песимизма: „протестът няма насоченост”, а системата няма друга алтернатива
освен „утопии”.
Песимизмът е виден и от коментарите на неподкрепящите протестите. Коментари
свързани с оборване на смисъла на протестите и качествата на участващите в тях.
В духа на утопиите за изход от кризата бяха предложенията за управление без
политици и партии, за ново Велико народно събрание, нова конституция, нов изборен
кодекс,
за привличане на гражданските организации и гражданското общество в
управлението на държавата, призив от страна на Българската православна църква да се търси
справедливост по мирен начин, с любов към ближния – призив за смирение и покаяние на
политиците, които така и не стигнаха до това, както показаха последвалите събития.
Появи се и популярната вяра за „месията“ – новия честен, образован и млад лидер,
който ще поведе хората и ще осмисли усилията им. Реално никой не можеше да отговори
категорично какво следва, ако се даде възможност на представители на протестиращите да
определят условия и да посочват кой и как да управлява.
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Към този дискурс могат да се включат идеи, по-скоро мечти и желания, отколкото
реални алтернативи за решения на политическата ситуация в България. Прави впечатление
обаче малобройността на тази категория послания. Освен това всички тези идеи бяха твърде
общи и по-скоро с пропагандна насоченост – нямаха дискусионен елемент, нито пък
конкретика по отношение на действия и цели.
Прогнозите за бъдещето на България и то в най-краки срокове, варираше от
негативизъм до вяра в протеста като средство за избавление от целия политически елит
на страната.
Важен дискурс на обсъжданията в социалните мрежи касаеше материалите,
проследяващи самия протест, и планирането шествието за следващия ден. Тук отчетливо се
очертаваше организационната функция на социалните мрежи и лидерските функции,
които те играеха, без да има назовани лидери и водачи.
Донякъде тази роля играеха призивите като опит да се даде посока на протеста.
Коментари, които са свързани с предложения за инициативи, акции и форми на протичане на
протеста. Тук се наблюдават, както изказвания – възклицания и лозунги („Долу“, „Да ги
изметем“ и др.) така и структурирани предложения за акции и форми на протест („Със свещ
пред НДК“ и т. н.).
Информационното обслужване на организацията на протестите включваше
изказвания, насочени към споделяне на някаква информационна платформа: свързана с
начало и край на протестите, припомняне на исторически факти, интересни сведения,
споделяне на информация, изтекла в общественото пространство.
Участниците в протеста демонстрираха високо равнище на морално разсъждение.
Моралният дискурс беше водещ в речника на протеста.
Тематично този дискурс се изразяваше в устойчива нагласа към търсене на единство
на морал, етика и политика. На една от стените на потребителите се четеше следното
послание: „Грамотна, образована, възпитана, психично, емоционално и морално здрава
търси подобно правителство”.
Тази линия се открояваше релефно в оценъчните изказвания на потребителите в
социалните мрежи. „Различен свят не се гради от безразлични хора”. Тук се включват
всички коментари, свързани с оценка на ситуацията, отразяващи позициите на пишещите,
които варираха от крайно позитивни до крайно негативни. Изказвания, засягащи отношение
към определени решения и такива, които се дават като отговор на определен обществен
коментар или конкретен проблем.
Друга голяма група морално ангажирани изказвания бяха тези, които изразяваха
подкрепа по отношение на протеста и протестиращите. Възклицания като „Браво“,
„Страхотни“, „Все напред“ и т.н. бяха красноречив израз на моралната подкрепа, която
хората даваха на съмишлениците си. Или „На мен никой не ми плаща, мразя ви безплатно”.
Контент-анализът [2] на материалите от този дискурс идентифицира множество
нравствени категории, повечето от тях антоними:
- морал, етика, политка;
- достойнство - безчестие;
- отговорност - безотговорност;
- покаяние – наглост;
- честност – лъжа;
- гражданско съзнание;
- свобода – робство;
- насилие – ненсилие;
- солидарност;
- мъжество;
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- хуманизъм – ксенофобия;
- организирано действие – оплакване;
- демокрация – диктатура;
- катарзис.
Не се пропускаха и злободневни теми, като тази за свалянето на всепризнати
български автори от програмите по литература (Христо Ботев, Димитър Димов и т. н.) –
теми, несвързани директно с повода за протеста, но вливащи своята енергия във всеобщото
недоволство от политиката на правителството. Това веднага се възприе като скрит план за
„промиване на мозъци“.
За подобен род мобилизатори на недоволството се ползваха новини, в които даден
политик е казал нещо в интервю и то се изважда от контекста, за да „обслужи“ протеста
(добре познат от пропагандата прийом).
Такава злободневна тема беше провалилия се диалог в Съвета за национална
сигурност, който на живо показа по телевизията равнището и безпомощността на
българските политици, лидери на партии, президент и пр. да комуникират продуктивно и да
решават проблемите на страната.
Силно провокиращ гаф, беше репликата на депутата Христо Монов от БСП, който
беше нарекъл протестиращите „интернет лумпени“.
Не беше пропуснато посещението на премиера Орешарски в Брюксел, където беше
посрещнат с протести от страна на българите, живеещи в Белгия.
В духа на сарказма и гротеската присъстваше темата за Парламента. Оприличен беше
на „гей-парад”, а управляващите бяха наричани „хомосексуалисти”. (Асоциации с гейпарада, отложен за Септември, за да се избегнат сблъсъци с протестиращите.)
Специфичен дискурс на посланията в мрежата са мненията, които анализираха
характера на протеста в негативен аспект.
Задава се въпроса защо вече шествията по улиците приличат на карнавал.
Изразено беше мнение, че на някого е „угоден“ този карнавал.
Имаше питания защо вместо масите протестиращи да се фокусират около Народното
събрание и Министерски съвет, обикалят и се разделят на лъчи, следвайки определени
маршрути из околните улици. Това поведение се определяше като „разпиляване на
енергията“.
Някои се възмущаваха: „Нужно ли е протестът да е толкова „беззъб“ – пиене на
бира, подаряване цветя на полицаите и никаква инициатива за усилване натиска на
улицата?”. Имаше мнения, че „протестът трябва да еволюира“.
В критичен дух беше и питането „Защо на протеста пред НДК са отишли на обед
толкова малко хора, дали не е защото предпочитат да ходят на протести само вечер, на
хладна разходка?“. Жена се възмущаваше в коментарите си „Защо хората не напуснат
работните си места и не излязат да протестират, за да докажат, че народът предприема
решителни мерки?”.
Провокациите и манипулациите в социалните мрежи беше тема, която
фокусираше върху себе си значителен интелектуален и емоционален ресурс. Кое се смяташе
за провокация и манипулация?
Инакомислието в дискусиите под публикации, документи, компромати и др. се
определяше като провокация и заявка за мнение на симпатизанти на някои партии.
Изказано съмнение, че протестите могат да доведат до реална промяна – също се
считаше за предателство.
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Хора, които съзираха умишленост в прекаления фокус върху грешките на новото
правителство, също попадаха в графата „провокатори”.
На тези лица, които пишеха единични критики на конкретни партии в опозиция,
останалите реагираха повече с насмешка, отколкото да са влизали в открита дискусия.
Опитите да се втълпи, че ако правителството падне, предишното се връща на
власт, също бяха считани за провокативни.
В множество случаи въпросът за алтернативите се използваше като средство за
манипулация, защото се превръщаше в предмет на игра на прогнози и обвинения.
„Загрижени“ коментатори, които призоваваха до седмица да се предприемат спешни
бързи мерки за сваляне на правителството със сила, които призоваваха да се жертва
личния комфорт и по-скоро да се радикализира ситуацията за по-добри резултати, също бяха
отхвърляне като провокатори.
Коментатор в мрежата си беше направил труда да систематизира пет стъпки на
провокатори с цел „да предпази“ хората измама:
„1. Отклоняване на протеста от основната цел – оставка или нови избори;
2. Искане промяна на изборния закон;
3. Партии и политици, извън най-главните, да се разглеждат като виновни –
нечестно спрямо тях;
4. Прекалено внимание към лидера на ПП „Атака“, който практически е
„политически труп“;
5. Превръщане на протеста в карнавал, разсейващ енергията на хората.”
ЖАНРОВО РАЗНООБРАЗИЕ:
В жанрово отношение материалите изнасяни в интернет-пространството обхващаха:
- снимки от протеста свои и споделени;
- клипчета от протеста (често биват част от скандални новинарски репортажи,
отразяващи събитията);
- изявление на Св. Синод по повод протестите;
- новини, свързани с протеста – например новини, определящи Ден Седми като наймасов ден на протест;
- новини, свързани с цялостната политическа обстановка в България;
- дискусии;
- декларации на политици – коментирани с ирония от автори на публикациите;
- публикации (статии) на автори, които са част от протестиращите, в които излагат
възгледи, описващи мотивите за протест на участниците;
- отразяване и подготовка на протеста;
- отразяване на провокации;
- анкети;
- мнения, коментари;
- вицове, осмиващи политическата обстановка в България;
- стихове – собствени, на големи български поети, пародии;
- карикатури и колажи.
Интензивният информационен и дискусионен обмен в интернет-пространството,
използва високо жанрово разнообразие, израз на висока индивидуализация и културно
разнообразие, неспецифични за традиционните тълпи.
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ЕЗИК НА ПРОТЕСТА:
В езиково отношение, като използвани изразни средства и речник, етнографското
включено наблюдение дава следните резултати:
Езикът на протеста в социалните мрежи беше граматически правилен и вежлив.
Език на хора с добра грамотност и образовани.
Отсъстваха послания, поднесени на жаргони. Липсваха нецензурни думи или
ругателства. Нямаше употреба на диалект. Налице беше добра езикова култура
В потвърждение на казаното е и широкото използване на образен език и оригинални
метафори. От една страна това засилваше ударната сила на посланията и внушенията, а от
друга предизвикваше задоволство от точността на „стрелите” и създаваше „виртуален ниеобраз” у протестиращите на интелигентни и будни граждани.
Езикът на посланията беше също така високо емоционален, изпълнен с
възклицания и лозунги. Богат на епитети. Находчив. С изобилие на каламбури.
Що се отнася до вербалната агресия, тя се изразяваше по няколко начина:
- чрез насмешка, ирония, сарказъм – „Толкова интелигентни и магнетични мъже съм
свалила в живота си, та едни такива малоумни тиквеници ли няма да успея!;
- жаргон и обидни класификации, се срещаха в колажите с политици;
- крайни позиции, рязко отхвърляне на противоположни такива, силни епитети и
агресивни закани;
- обидните подмятания срещу журналисти и медии, които протестиращите
разпознаваха като продажни.
Специфична характеристика за езика на протеста беше изобилието на послания на
английски. От една страна това може да се счита като доказателство за културното равнище
на хората, а от друга за мултикултурната ориентация на протестиращите.
ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ НА УЛИЦАТА:
Отличителна характеристика в профила на протеста беше шествието. Множеството се
събираше в уговорен в мрежите час и преминаваше по улиците на София по предварително
набелязан маршрут. Обхождаше партийните централи на коалиционните партньори,
подкрепящи правителството, демонстрирайки своето отрицание и несъгласие.
Постоянен израз на това несъгласие бяха скандиранията. Възгласите „Оставка!”
бяха съдържанието на основното искане на протестиращите, но също така „червени боклуци”
и „мафия“, придружени със звуци от свирки,барабани и дудуци. В зависимост от мястото,
покрай което преминаваше шествието – партийна централа, Парламент и пр., лозунгите
придобиваха специфична окраска и съдържание.
Понякога възгласите се сменяха с изпълнението на химна и „песен на протеста”.
За да обърнат внимание върху себе си, участниците в протеста систематично
блокираха движението по важни артерии на града и на възлови кръстовища. Така
демонстрацията принудително привличаше аудитория за своя протест и налагаше своя
„дневен ред” на вниманието на обществеността.
Конституирането на идеология на протеста и изработването на алтернативи за
промяна също имаше свои форуми. Това бяха дискусиите около фонтана пред
Президентството. Идеи се дискутираха на „седенките” на Орлов мост. На всички
участници в протеста беше предоставена „кутия за предложения” за демократично участие
в създаването на „новия ред”… На тези форуми си даваха среща житейската философия на
хората и схемите на мислене, с които бяха свикнали, в резултат на което нищо ново и
радикално не се появи.
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Между атракциите на протеста може да се спомене създаването на детски кът на
площада, където децата на протестиращите се забавляваха.
В тази категория попадат и посрещанията на „групата на велосипедистите”, които
се появиха след началото на протеста. Хора, ангажирани с темите за опазване на околната
среда, символ на свободния дух, приветствани с ръкопляскания от протестиращите.
Приветстването на полицаите беше част от „флирта” на протестиращите с
пазителите на реда и властта. На полицаите протестиращите подаряват бутилки с минерална
вода, заради летните жеги, а на жените-полицаи подаряваха цветя. Но това беше и индикатор
на атмосферата на протеста, на миролюбието на множеството и на ограничеността на
средствата, към които бяха готови да прибягнат недоволстващите.
Протестиращи бързо засичаха платените провокатори, изолираха ги от себе си и
ги отпъждаха с недвусмислени викове. Поставените лица лесно се разпознаваха сред
тълпата – това са яки момчета, които не са много разговорливи към околните, но очевидно
действат по предварително зададен план. Те се събират в малка групичка и са организирани
от по-опитен началник. Полицията своевременно отстраняваха подобни лица.
ПЛАКАТИ – КОНТЕНТ-АНАЛИЗ:
Във фейсбук имаше апел, наред с призивите да се протестира мирно и да не се
поддават хората на провокации, всеки да си направи собствен плакат. Наистина плакатите
могат да бъдат обект на специално изследване, защото не само отразяват много точно
настроенията и болката на хората, но представляват истинско творчество (някои от тях).
Оригиналност и отстояване на лично мнение стоят зад лозунги като: „Може да
протестирам мирно, но няма да се примиря“, „Много сте глупави, щом мислите, че сме
глупави“.
Редица лозунги изразяваха критично отхвърляне на политическата върхушка: „Не
е време за плана Орешарски, време е за плана МаршALL“; „ПрасПрес поздравява ПЕС“ (с
рисунка на прасе), „ПарлаМЕНТ“, „Този път оставам в България, Г-н Орешарски,
емигрирайте Вие!“, „Не довиждане, а сбогом“, „Нов изборен закон и ВЪН!“. На врата на
куче беше окачена табелка с надпис: „Не ям боклуци, иначе отдавна да ви няма“.
Многобройни варианти плакати, отнасящи се за 4-те парламентарно представени
партии, с призиви да върнат България на народа, да напуснат властта, да си отидат,
подчертаваха нежеланието да се продължава със същите лица и партии в управлението
на страната. Някои плакати са тиражирани, като „NOрешарскиNOligarchy.
Редица плакати уличават връзката на българските управляващи с руската мафия
и чуждите монополи, ограбването на народа и принудителната емиграция поради некадърно
и грабителско управление. „Не ви вярваме“ в различни вариации изразява тоталното
изчерпване на кредита на доверие от страна на всички, които са били във властта. Като
обобщение на 23-те години бездарно управление звучи „Край на ДЕМОкрацията, време е за
пълната версия!“ .
Мирния характер на протеста подчертават лозунги като: „ReLOVEution“, „Полицията
е с нас, преговаряме с армията“.
Едновременно с това се виждаха многобройни плакати с лика на Ботев, Левски и
други възрожденци, цитати от Вазов, Ботев, Левски и възрожденски песни. Един от
протестиращите беше облякъл тениска с надпис „Свобода или смърт“. Носеха портрети на
Пламен Горанов и други двама от самозапалилите се като знак на обвинение и
съпричастност с тяхната саможертва. Привличаше вниманието голяма картина –
„Българският лъв се събуди“, на която лъвът беше докопал опашката на четириглава ламя,
чиито глави бяха лицата на лидерите на парламентарните партии.
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Много младежи се бяха окичили с „Аз съм интернет-лумпен“ като реакция на
квалификацията на депутата от БСП Христо Монов. Хората иронизираха депутата с
различни табелки, които носеха: „Интернет-лумпени от всички страни, съединявайте се!“,
„Сърдит лумпен екстремист“. Две деца носеха табелки: „Аз не съм лумпен, аз съм твоето
бъдеще“.
Като обобщение от контент-анализа на плакатите може да се заключи за
задълбоченост, критичност, находчивост, непримиримост.
СКАНДИРАНИЯ – КОНТЕНТ-АНАЛИЗ, :
Скандиранията също могат да бъдат обект на специално изследване, защото са
синтезиран, пределно опростен изказ на мисъл и воля.
Най-устойчивите възгласи бяха: „Оставка“, „Червени боклуци“ и „Мафия“.
Част от тях бяха оценки: „Червени боклуци“, „Мафия“, „Турци сте”.
Друга част бях израз на воля: „Оставка“, „Уволенени сте!“, „Долу БСП“, „Извинете
се, уволнени сте“, „Довиждане“.
И трета част, израз на висока самооценка, самоувереност – познат елемент от
„героичните тълпи”: „Утре пак“, „Всеки ден ще е така до победата“, „Българи, юнаци“,
„Елате с нас, протестът е за вас”.
НАСТРОЕНИЯ:
Изследваното протестно множество не е деструктивно. В него хората съзнателно се
самоопределяха като несъгласни, но не агресивни и нихилисти.
Участниците не се усещаха заплашени, не чувстваха никаква опасност. Родителите
водеха малки децата, които оставяха да рисуват по паважа и по асфалта.
Събитието приличаше по-скоро на празник, а шествието – на карнавал. Хората
съчетаваха протеста с разходката.
За разлика от класическите тълпи всеки показваше себе си по различен начин. Всеки
търсеше да съхрани своята индивидуалност, дори да прояви оригиналност.
Сходството с тълпите се изразяваше в усещането за мисия и превъзходство.
Превъзходство по отношение на пасивните наблюдатели и по отношение на
инакомислещите. Понякога и превъзходство по отношение на провинцията поради нейната
първоначална пасивност.
ИЗВОДИ ЗА РОЛЯТА НА МРЕЖИТЕ:
Фокусът в наблюдаваните протести пада повече върху имиджа на протестиращите
и идеите за една непрекъснатост на самото действие. Имиджът включва чести словесни и
практически демонстрации колко цивилизован е протестът и че е съставен от грамотни,
будни и искащи справедливост хора. Много млади хора, които участват и в протестите, и в
коментарите в интернет-пространството, държаха да бъдат идентифицирани като
интелигентното, образованото и мирното лице на съвременните български протести.
Социалната мрежа и по-точно, групите, които са организирани, за да дават
информация и да следят протестите, помагат на всеки човек да си създаде рационални
представи доколко и как се мотивира идеята за всенароден протест. Това се случва, не
защото липсват спекулации и няма провокации. Анонимността в интернет позволява много и
различна информация да бъде изтълкувана по неочаквани начини и четящите да бъдат
заплетени в безкрайни лабиринти на интерпретации и конспирации. Но именно
разнообразието от гледни точки дава възможността всеки да прецени и избере своята кауза.
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Функциите на социалните групи, които се отъждествяват с протестиращите, са
действия като мотивиране на хората, опит да се изгради връзка между всички, желаещи
промяна, и набавяне на голям набор от новини и текстове, които да предизвикат
реакция. Хипотезата е, че бързото отразяване на случващото се е специфика на новия
начин на организиране и съпреживяване на общественото умонастроение
Може да се заключи, че на този етап социалните мрежи като Фейсбук са могъщо
средство за организиране на обществени прояви, израз на обществено недоволство, те са
и „висока“ трибуна за изразяване на мнението, нагласите, емоциите на участниците и тези,
които им симпатизират. На този етап на развитие на включването на социалните мрежи в
протестите те осигуряват предимно организационна, обединяваща роля в действията.
Осъществяването на многочислени протестни действия е най-сигурният обединяващ елемент
между подкрепящите.
Към момента на изследването нямаше утвърден лидер или легитимни представители
на протеста. Излъчването на единен лидер или група от лидери през социалните форуми е
затруднено. Съществуваше тенденция на повишена мнителност у участниците в коментарите
към изказвания, които биха могли да бъдат лидерски и призоваващи към определена идея.
Тази тенденция се съхрани до края, независимо от някои плахи опити за противното.
Социалните мрежи не обезпечават избирането на лидер.
Изобилието на комуникации и информация в социалните мрежи не е
предпоставка за достигане на общо решение, за достигане до изход от кризисната
ситуация. Различията
в търсените резултати от отделните групи съмишленици ги
разединяваха. Липсата на идейна перспектива напротеста, на концепция за действията след
„победата”, липсата на обща цел на протестиращите определи тяхната практическо безсилие
и неефективност.
ТЕОРЕТИЧНИ ИЗВОДИ И ХИПОТЕЗИ:
Етнографското включено наблюдение на протестните множества даде основания за
следните хипотези и теоретични изводи:
Хипотеза 1: Отхвърля се представата за протестните множества като тълпи в
контекста на Г. Льобон – първично мислещи същества, обединени на примитивно ниво – и се
налага представата за „културното множество” на С. Московичи, допълнена с идеята за
висока степен на интелектуализация и индивидуализация на участниците.
Хипотеза 2: Поради естеството на „слабите връзки” да не налагат единна позиция,
комуникациите в социалните мрежи, поддържат висока степен на индивидуалност и
разнородност на мисленето и поведението на участниците в протестните множества.
Вместо взаимно неутрализиране на „надстроечната част на психиката” у отделните индивиди
и „уравновиловка на примитивно ниво”, протестиращите поддържат висока уникалност,
независимост и оригиналност на позициите и поведението си, респективно на висока
фрагментация на протестното множество.
Хипотеза 3: „Слабите връзки” и поддържаната от тях хетерогенност в мисленето на
участниците в протестните множества не позволяват индивидите да се консолидират
около една личност, която да бъде излъчена като лидер, който да олицетвори една цел, една
воля, едно действие. Самата политическа реалност в Б-я е компрометирала понятието
„политически лидер” и отблъсква протестиращите от всякакво лидерство.
Хипотеза 4: „Слабите връзки” и произтичащата от тях хетерогенност в мисленето не
позволяват изработването на единна идеология и платформа на протестните множества.
Освен това е налице идеологическа амортизация и безидейност, отсъствие на собствена или
„вносна” алтернатива за разрешаване проблемите на обществото. Липсва инструментариум
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за деконструиране на системата и проект за ново устройство на обществото. Нищо ново и
радикално не се роди от протеста.
Хипотеза 5: „Слабите връзки”, характерни за виртуалните комуникации, създават
условия за по-висока рационалност и отлагане на реакцията (времето от дискусията в
интернет до шествието на улицата), което сваля пропорцията на емоцията в поведението,
респективно на ирационалните реакции.
Хипотеза 6: „Слабите връзки” и произтичащите от това висока фрагментация,
отсъствие на лидер, липса на обща платформа и ниско равнище на емоционалност и
ирационалност снижават ефективността и радикалността на протестните множества.
Мотивацията за протеста беше по скоро от морално естество (а не поради засегнати жизнени
потребности на хората), което се оказа недостатъчно силен импулс, за да се разруши една
компрометирана политическа система.
Хипотеза 7: Интензивните комуникации в мрежата създават условия за добра
организация, макар и „беззъба” по оценката на някои от протестиращите. Това пролича от
необичайно дългата продължителност на протеста.
Изводи: В средата на интернет-комуникациите съвременните тълпи възвръщат своята
рационалност под формата на различие във възгледите и постигат високо равнище на
организираност, но това съжителства с иновативна неефективност. В интернет-средата
съвременните тълпи са по-миролюбиви, но и по-неефективни.
Възможно е обаче акумулираното недоволство да се изрази в един натиск за еволюция
и да се достигне до постепенно оздравяване на системата със средствата на демократичните
избори.
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ГЕНЕРАЛИЗИРАНАТА НАГЛАСА „ПОЛАГА МИ СЕ”
И СУБЕКТИВНОТО ЧУВСТВО ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
Доц. д-р Елена Петрова Паспаланова, Нов български университет
Симона Симеонова Михайлова
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTITLEMENT ATTITUDE
AND SUBJECTIVE FEELING OF COMPETENCE
Assoc. Prof. Elena Petrova Paspalanova, PhD, New Bulgarian University
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Статията представя данни за взаимовръзката между нагласата „Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност. Един от важните предиктори на социалното поведение в различни социални контексти е
убеждението на човека, че заслужава и му се полага повече отколкото на другите, че към него трябва да
има специално отношение (психологически концептуализирано като генерализирана нагласа „Полага
ми се”). Доколкото преувеличената нагласа „Полага ми се”може да има доста негативни последици
както за психичното благополучие така и за адекватното социално функциониране на индивида е важно
да се разкрият нейните предпоставки както и факторите, които евентуално биха могли да я отслабят. В
това изследване субективното чувство за компетентност се разглежда като свързано с нагласата „Полага
ми се”. Емпиричните данни показват, че субективното чувство за компетентност се свързва по различен
начин с отделните компоненти на ласа. Освен това се установява и полова специфика в тези
взаимовръзки.
The paper presents data about the relationships between entitlement attitude and the subjective feeling of
competence. One of the important predictors of social behavior in different social contexts is the individual’s
belief that he/she deserves and is entitled to more than what other people deserve and are entitled to and that
he/she should be treated in a special way (psychologically conceptualized as a generalized entitlement attitude).
Since magnified entitlement attitude could have quite negative consequences both for psychic wellbeing and for
adequate social functioning of the individual it is important to elaborate on both its premises and on the factors
which could potentially weaken it. In this study subjective feeling of competence is discussed as related to the
generalized entitlement attitude. Empirical data show that the subjective feeling of competence is related in a
different way to the different components of this attitude. Further more some gender specific relationship
between entitlement attitude and subjective feeling of competence is found.

През 70 години на миналия век едно сложно психично образувание - нагласата
“Полага ми се” - предизвиква значителен интерес на учените от различни социални науки икономисти, социолози, юристи, антрополози и психиатри. Смята се, че именно тогава в
американското общество тя се разпространява много широко и започва да се изразява все посилно като този процес продължава и сега. В нея започва да се търси обяснение за някои
негативни явления в редица сфери на социалната практика (главно в образователната и
трудовата) както и за някои нарушения в психичното функциониране на човека (предимно
емоционалните разстройства).
НАГЛАСА “ПОЛАГА МИ СЕ”
В психологическата литература терминът entitlement attitude (нагласа „Полага ми се”)
се появява за първи път през 1950 година за означаване на невротичното претендиране на
индивида да се отнасят с него по по-специален начин [6]. Лица със силно изразена подобна
нагласа са убедени, че техните потребности са най-важни и трябва да бъдат удовлетворявани
безусловно, че им е позволено да правят всичко, каквото пожелаят, че винаги имат право; те
се отличават със завишена самооценка, но същевременно силно се нуждаят от непрестанното
одобрение на околните. Четиринадесет години по-късно Murray отново използва термина без
да променя смислово значението му – според него тази нагласа изразява убедеността на
индивида, че неговите желания задължително трябва да бъдат изпълнени [8]. Най-общо
казано тази нагласата “Полага ми се” се определя като преувеличено (прекомерно) очакване
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за това какво се полага на човека. Такова разбиране имплицитно съдържа в себе си идеята, че
съществуват и естествени или уместни (оправдани) очаквания за полагащото се на всеки
човек. Разграничаването им обаче, установяването на това къде минава границата между
„прекомерното” и „уместното” чувство за полагащото ми се създава трудности. А без това
дефинирането на съдържанието на тази нагласа не би могло да бъде задоволително. Един,
струва ми се, ползотворен начин за разграничаване на естествените от преувеличените
очаквания за това какво се полага на човека е да се проследи техният генезис – какви са
факторите, които водят до появата на подобни нагласи и какви са психичните механизми на
формирането им.
Както за почти всеки психичен феномен така и в този случай източниците на
нагласата „Полага ми се” могат да се търсят както на макросоциално така и на
микросоциално равнище. На макросоциално равнище се има предвид културата на дадено
общество, чието ядро представляват доминиращите в него ценности. Още през 17 век в своя
„Втори трактат за властта” английският философ Джон Лок определя като естествени права
на човека правото на „живот, свобода и на имущество”. Впоследствие в Декларацията за
независимостта (1776) имуществото бива заменено със „стремеж към щастие” и така за
първи път в официален държавен документ се включва нещо субективно, дори бих го
нарекла абстрактно. В следващите години различни международни документи (Всеобща
декларация за правата на човека, Международен пакт за икономическите, социалните и
културните права, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, и
др.) продължават не само да разширяват, но и да конкретизират правата на човека
прибавяйки нови и нови права като правото на социална сигурност, на труд, на закрила от
безработица, на обществени осигуровки и т.н. Постепенно хората започват да придобиват
знание за това на какво се смята, че човек има право и да формират убеждения за това какво
(и при какви условия) им се полага. Появява се очакване за помощ и подкрепа, „обещава” им
се, че има кой да се погрижи за тях и неусетно се формира нагласа, че им се полагат редица
неща. В същото време широко разпространение намират и различни държавни програми,
които осъществяват на практика законно влезлите в сила права на човека. Те едновременно
стимулират развитието на нагласата „Полага ми се” и същевременно в някаква степен са и
следствие от нея. С начина, по който функционират тези програми (така наречените
„entitlement programs”), ефикасността им и цената, която обществото заплаща за тях, се
занимават главно юристи, икономисти и политолози [2].
На микросоциално равнище генезисът на нагласата „Полага ми се” може да се открие
в опита на човек още в ранното му детство в семейството. Ако поведението на родителите
излъчва подобно отношение към света, естествено е децата да усвоят същите модели на
поведение (чрез механизмите на имитация на значимите други). Или при такова
отношението към детето, което във всекидневния език наричаме разглезване, т.е.
задоволяване не само на потребностите му, но и всички негови желания, при това
безусловно. Същевременно подобно родителско поведение постепенно може да формира
известно чувство на безпомощност и впоследствие външна локализация на контрола –
целите се постигат не поради собствените действия и компетентности (способности и
усилия), а просто защото има външни източници, които са длъжни да ги реализират
(родителите, другите хора, социалните програми).
Постепенно в онтогенезиса, в зависимост от индивидуалната специфика на
социализацията както и от усвояването на различните културни ценности (социални, правни,
религиозни, етични и т.н.) се формира една генерализирана нагласа „Полага ми се” за това
какви са моите права като индивид и как те трябва да се осъществяват. Тя представлява
генерализирана и стабилна тенденция на човека да възприема себе си като заслужаващ
повече от другите, чувството че му се полага, че заслужава, това, което иска понякога дори
само защото просто го иска и то, ако е възможно, веднага [5]. За нагласа „Полага ми се”
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говорим тогава, когато очакванията на хората за техните права са преувеличени. В найкрайния си вид тя изразява убеждението на човека, че той има права, които му се полагат
безусловно, поради единствената причина, че той иска нещо. Разликата между
реалистичното или наричано още “уместното” чувство за полагащото се на човека и
необоснованото, преувеличено чувство за дължимото му се е по-скоро в степента, а не
толкова във вида на това, което се смята за дължимо. Лицата със силно изявена такава
нагласа се характеризират със следното: като деца им е било обръщано прекомерно много
внимание, всичките им желания са били задоволявани и са свикнали да получават всичко,
което искат безусловно; като възрастни имат генерализирано очакване, че трябва да
получават това, което искат; самооценката им е завишена (нереалистична), убедени са в
своята ценност и значимост и обикновено смятат, че трябва да са в центъра на вниманието;
засилен егоцентризъм и занижена склонност към сътрудничество; относително добре
развити умения за манипулиране на другите; проявяват по-голяма инициативност в работна
среда [11; 3; 1].
Човекът със силна нагласа “Полага ми се” има дълъг списък от неща, които смята, че
трябва да му се случат в живота – да е здрав, да има хубава работа, да има семейство и деца,
да се пенсионира спокойно и т.н. – пълният набор от ценности на мен просто ми се полага. И
ако на различни етапи от живота си, човек няма съответните неща, той се чувства измамен,
пренебрегнат и унижен - като че ли животът му е отнел нещо, което му се е полагало по
право. Когато не получиш “полагащото ти се“, това, което си убеден, че заслужаваш по
право, започваш постоянно да се чувстваш обиден, възмутен, ядосан, фрустриран. И така
силно изразената нагласа “Полага ми” се може да предизвиква редица психични проблеми –
дълготрайна фрустрация и стрес, силна тревожност за бъдещето; вредни за хармоничното
общуване с другите хора чувства като завист, обида и гняв (мисли като “Другите имат това,
което и на мен ми се полага и от което аз несправедливо съм лишен.”), а тези чувства на
свой ред могат да доведат до враждебно и дори агресивно поведение. Естествено тогава се
появява въпросът дали има обстоятелства, които поне в някаква степен могат да редуцират
тази нагласа.
СУБЕКТИВНО ЧУВСТВО ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
Изследователите в тази област разграничават действителна (истинска, обективна)
компетентност на човека и субективното чувство за компетентност, което този човек има
[10]. Действителната компетентност представлява способността на индивида да
взаимодейства ефективно със своята среда. Тя е комулативен резултат от обобщения минал
опит на човека във взаимодействията му с външния свят. Субективното чувство за
компетентност се представя като субективната страна на действителната компетентност и
изразява усещането на човека за това доколко е способен да функционера ефективно в
средата. То представлява конфигурация от психологически чувства на увереност относно
неговите способности да овладява външната среда [7].
Очевидно е, че субективното чувство за компетентност се формира в резултат от
поведението на човека във всички сфери от живота му и през целия жизнен цикъл.
Несъмнено това чувство на увереност в собствените способности се променя в зависимост от
конкретния опит – постигането на успех или неуспех в реализирането на целите. Един
основен етап през жизнения цикъл е този на институционалното обучение, когато основна
цел е придобиването на знания и усвояване на опит за използването им. Естествено е да се
очаква, че годините на институционално обучение са свързани и с придобиването на
действителна компетентност, а същевременно и с формирането на субективно чувство за
компетентност. Освен това тази дейност подлежи на постоянен външен контрол и оценка,
което допълнително допринася за силата на тази връзката между действителната и
компетентност и субективното чувство за компетентност.
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Целта на представяното изследване е да провери дали и по какъв начин нагласата
„Полага ми се” е свързана със субективното чувство за компетентност. От една страна
силното чувство за компетентност може да е предпоставка за по-слаба нагласа „Полага ми
се” – поради увереност в собствените способности и сили за ефективно функциониране в
средата очакванията за специално отношение от страна на другите, за помощ и т.н. за
удовлетворяване на потребностите и постигане на целите са по-слаби. От друга страна обаче
силното чувство за компетентност е свързано с по-висока самооценка и чувство за собствена
ценност, което обратно, може да засилва нагласата, че човек заслужава специално
отношение.
МЕТОД
За измерване на нагласата „Полага ми се” е използван себеописателен въпросник
разработен от Piotrowski & Żemojtel-Piotrowska, адаптиран за български условия [9; 4]. Той
съдържа 36 айтема и включва три субскали изведени емпирично чрез факторен анализ с по
12 айтема всяка: Активна нагласа „Полага ми се”, Пасивна нагласа „Полага ми се” и
Отмъстителност, всяка с надеждност (измерена чрез вътрешната консистентност – алфа на
Кронбах) съответно 0.82, 0.85 и 0.87 (В настоящето изследване стойностите на алфа на
Кронбах за трите компонента на нагласата „Полага ми се” са съответно: 0.76, 0.81, 0.83).
Изследваните лица преценяват доколко са съгласни с всяко едно от твърденията като
отговорите се дават на 6-степенна ликертова скала (от 1 – Никак не съм съгласен до 6 –
Напълно съм съгласен).
Активната нагласа “Полага ми се” се изразява в убеждението, че човек трябва упорито
да отстоява собствените си интереси и да се бори за правата си (напр. Ако получа по-малко
отколкото заслужавам, изказвам недоволството си открито.; Трябва да се бориш за това,
което искаш.). Субскалата Пасивна нагласа “Полага ми се” отразява възгледа за света като
мрежа от взаимни задължения и измерва силата на убеждението, че институциите и въобще
“другите” като цяло имат определени задължения спрямо индивида (напр. Всеки има право
да очаква помощ от държавата, когато е в нужда.; Аз заслужавам най-доброто.). Тези две
субскали отразяват също и убеждението на човека, че към него трябва да има специално
отношение. Третата скала „Отмъстителност” измерва трудността да се прощава за нанесени
вреди и обиди както и склонността да се отмъщава за тях (напр. “Око за око, зъб за зъб” е
един справедлив принцип.; Опитвам се да прощавам на враговете си.).
За измерване на субективното чувство за компетентност е използван кратък
въпросник състоящ се от 3 айтема регистриращи доколко човек се чувства компетентен в
своята област на образование. Компетентността при нашия метод се изразява в готовност да
се започне работа по специалността и да се прилага на практика наученото в университета
както и цялостното усещане за готовност за реализация в професията.
- „Смятам,че мога успешно да приложа на практика наученото до този
момент.”
- „Ако имам възможност, чувствам се напълно готов/а да започна работа по
специалността си.”
- „Смятам, че съм достатъчно компетентен/на, за да се реализирам в
професията си.”
Участниците определят доколко са съгласни с всяко твърдение на 6-степенна
ликертова скала (от 1 – Никак не съм съгласен до 6 – Напълно съм съгласен). На основание на
получената силна положителна корелация между трите айтема (0.80, 0.88, 0.85) и добрата
вътрешна консистентност (α на Кронбах 0.79) се формира общ бал за субективното чувство
за компетентност.
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Участници. В изследването взеха участие 169 студенти от 14 различни програми на
Нов български университет - 87 мъже (51.5%) и 82 жени (48.5%). От тях 91 лица (53.9%) са в
първата година от обучението си, а останалите 78 (46.2% ) са от четвъртата. Средната
възраст на участниците е 22 години и варира от 18 до 35 години.
Резултати
Описателни статистики. Описателните статистики по двете променливи са
представени в Таблица 1. Разпределението на баловете не се отклонява статистически
значимо от нормалното (коефициентите на асиметрия са по-малки от 1) и хипотезата за
наличието на взаимовръзка между нагласата „Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност беше проверена чрез корелационен анализ (Pearson).
Таблица 1. Описателни статистики за нагласата „Полага ми се” и субективното
чувство за компетентност
Актино „Полага ми се”
Пасивно „Полага ми се”
Отмъстителност
Генерализирана
нагласа
„Полага ми се”
Компетентност 1: „Умения за
практическо приложение”
Компетентност 2: „Готовност за
започване на работа”
Компетентност 3:
„Професионална реализация”
Общо субективно чувство за
компетентност

M
60.77
56.35
42.38

Sd
6.045
7.928
9.198

Минимум
40.00
27.00
14.00

Максимум
72.00
72.00
66.00

Асиметричност
-0.674
-0.600
0.108

158.83

14.601

126.00

202.00

0.279

4.65

1.092

1.00

6.00

-0.823

4.25

1.488

1.00

6.00

-0.654

4.50

1.205

1.00

6.00

-0.828

14.40

3.207

3.00

18.00

-0.534

Взаимовръзки между нагласата “Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност. Таблица 2 представя коефициентите на корелация между двата конструкта
и техните компоненти за цялата извадка.
Денните показват, че генерализираната нагласата „Полага ми се” е слабо позитивно
свързана с общото субективно чувство за компетентност (.17). За тази корелация обаче
компонентът отмъстителност няма принос и тя се дължи само на също слабата (но
статистически значима) взаимовръзка с активното и пасивното “Полага ми се”. Следователно
по-силното субективно чувство за компетентност се придружава от една страна от поизразена нагласа, че човек трябва да отстоява активно правата си, а същевременно от друга,
от убеждението, че другите (хора, институции, социални програми и т.н.) са ми задължени
(вероятно защото аз с моята компетентност съм ценен за тях). Прави впечатление
относително по-силната корелация между генерализираната нагласата „Полага ми се” и
компетентността “Готовност за започване на работа”. И в този случай тя се дължи на
взаимовръзките с активното и пасивното “Полага ми се” като компонентът отмъстителност
не участва. Този резултат показва, че колкото по-готов се чувства човек да започне работа,
толкова по-утвърдени са и убежденията му, че активно трябва да защитава правата си както
и че “другите” са длъжни да удовлетворяват неговите потребности и желания.
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Таблица 2. Коефициенти на корелация между нагласата „Полага ми се”, субективнoто
чувство за компетентност

Компетентност 1:
практическо
приложение
Компетентност 2:
готовност за работа
Компетентност 3:
професионална
реализация
Общо субективно
чувство за
компетентност

Активно
„Полага ми се”

Пасивно
„Полага ми се”

Отмъстител-ност

Генерализирана
нагласа
„Полага ми се”

-0.01

0.14

-0.12

-0.01

0.26***

0.20**

0.06

0.25***

0.15*

0.11

0.03

0.15

0.18*

0.18*

0.00

0.17*

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Като цяло в тези резултати може да се открие известна подкрепа за идеята, че посилното субективно чувство за компетентност (посредством механизмите на повишаване на
самооценката и на чувството за собствена ценност) е свързано с убеждението на човека, че
той е “специален” и към него трябва да има специално отношение, т.е. с по-силна нагласа
“Полага ми се”.
Взаимовръзки между нагласата “Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност в зависимост от продължителността на обучението. Какво се случва с
тези взаимовръзки в хода на обучението, когато се предполага, че субективно чувство за
компетентност се засилва? Първо проверихме дали има разлики в нагласата “Полага ми се” и
в субективното чувство за компетентност между студентите от първи и от четвърти курс
(еднофакторни дисперсионни анализи). Субективното чувство за компетентност е по-силно
при четвъртокурсниците, но разликата с това при първокурсниците не е статистически
значима (F = 2,80; p<.10). За генерализираната нагласа “Полага ми се” обаче се установи
статистически значима разлика, но в обратната посока – при четвъртокурсниците тя е послаба (F = 4,59; p<.03).
На пръв поглед тези резултати като че ли подкрепят идеята, че по-силното субективно
чувство за компетентност е свързано с по-слаба нагласа “Полага ми се”. Данните от
корелационния анализ обаче категорично я отхвърлят – макар че студентите в края на
обучението си имат по-слаба нагласа “Полага ми се” отколкото студентите в началото, то тя
е корелира значимо със субективното им чувство за компетентност (.28; виж Таблица 3).
Нещо повече нагласата на лицата с подчертано общо субективно чувство за компетентност е
пасивна, т.е. колкото по-компетентни се смятат, толкова повече се възприемат като
заслужаващи специално отношение и по-големи са очакванията им, че другите са им
задължени. Статистически значими положителни корелации се получават и за две от
компетентностите поотделно – усещането за готовност да се започне работа по
специалността и подготвеността за професионална реализация са свързани с пасивното
“Полага ми се” (коефициентите на корелация са съответно .34 и .30). Интересен (а в поширок контекст – обезкуражаващ) резултат е липсата на връзка между субективното чувство
за професионална компетентност и този компонент на нагласата “Полага ми се” който се
състои в убеждението, че човек трябва да отстоява правата си и да се бори да получава, това,
което смята че заслужава. Като че ли чувството за компетентност не е свързано с повишаване
на собствената активност, поне що се отнася до отстояване на правата.
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Таблица 3. Взаимовръзки между нагласата „Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност при студенти от първи и от четвърти курс
Активно
„Полага ми се”
Година на обучение
Компетентност 1:
практическо
приложение
Компетентност 2:
готовност за работа
Компетентност 3:
професионална
реализация
Общо субективно
чувство за
компетентност

Пасивно „Полага
ми се”

Отмъстителност

Генерализирана
нагласа
„Полага ми се”
1
4

1

4

1

4

1

4

0.10

-0.11

0.13

0.17

-0.19

-0.01

-0.03

0.06

0.35***

0.19

0.23*

0.24*

0.06

0.16

0.28**

0.34**

0.16

0.14

0.001

0.20

-0.09

0.18

0.005

0.30**

0.26*

0.09

0.16

0.24*

-0.07

0.13

0.13

0.28*

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
При лицата в първата година от обучението им, когато и теоретично и емпирично (от
получените в това изследване резултати) субективното чувство за професионална
компетентност е по-слабо не се установява статистически значима взаимовръзка между двата
конструкта (.13).
Полова специфика във взаимовръзките между нагласата “Полага ми се” и
субективното чувство за компетентност. Резултатите от това изследване ясно показват, че
съществуват известни полови различия в тези взаимовръзки – коефициентите на корелация
поотделно за групите на мъжете и на жените са представени в Таблица 4.
Общото чувство за компетентност се придружава от по-силна генерализирана нагласа
“Полага ми се” само при жените (.23). При тях тази връзка се дължи единствено на
умерената корелация на субективното чувството за компетентност с пасивния компонент на
нагласата “Полага ми се” (.32). Когато се чувстват компетентни в своята професионална
област, жените същевременно са и по-убедени, че им се полага “другите” (включително и
различните институции) да се грижат за спазването на техните права, да им осигуряват това,
от което се нуждаят; те имат очакването, че това трябва да става без особена активност от
тяхна страна (коефициентът на корелация с активния компонент на нагласата “Полага ми се”
е едва .10) и смятат, че компетентността им сама по себе си е достатъчна предпоставка за
това. При мъжете картината е кардинално различна. Въпреки че генерализираната нагласа
“Полага ми се” не е свързана с общото им чувство за компетентност (.15) при тях е налице
умерена корелация на това чувство с активното “Полага ми се” (.30), т.е. когато се чувстват
професионално компетентни мъжете имат по-изразена нагласа активно да защитават
“специалните” преференции, които смятат, че трябва да имат.
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Таблица 4. Взаимовръзки между нагласата „Полага ми се” и субективното чувство за
компетентност в групите на мъжете и на жените
Активно
„Полага ми се”
Пол
Компетентност 1:
практическо
приложение
Компетентност 2:
готовност за работа
Компетентност 3:
професионална
реализация
Общо субективно
чувство за
компетентност

Пасивно „Полага
ми се”

Отмъстителност

Генерализирана
нагласа
„Полага ми се”
м
ж

М

ж

м

ж

м

ж

0.04

-0.04

0.02

0.31**

-0.21

-0.03

-0.09

0.12

0.41***

0.14

0.21

0.24*

-0.05

0.15

0.26*

0.28**

0.23*

0.12

-0.03

0.29**

0.09

-0.05

0.16

0.16

0.30**

0.10

0.10

0.32**

-0.06

0.04

0.15

0.23*

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Тези полови различия свидетелствуват за съдържателна нееднозначност на връзките
между субективното чувство за компетентност и нагласата “Полага ми се”. Резултатът при
мъжете е очакван както теоретично така и по логиката на здравия разум – “Когато знам и
мога, имам основание и трябва да се боря да получа това, което заслужавам”. Резултатът при
жените изглежда донякъде изненадващ – “Когато знам и мога, то “другите” са длъжни да го
отчетат и трябва да получа от тях това, което искам без допълнителни усилия от моя страна”.
Що се отнася до компонента Отмъстителност в нагласата “Полага ми се” той не е
свързан със субективното чувството за компетентност нито при мъжете нито при жените.
ДИСКУСИЯ
Генерализираната нагласа „Полага ми се” и субективното чувство за компетентност са
свързани макар и не много силно. При това по-силното субективно чувство за компетентност
на човека е свързано не само с Активното „Полага ми се”, т.е. с по-силна нагласа за
отстояване на собствените права и със засилено очакване за по-специално отношение към
него, но и с Пасивното „Полага ми се”, т.е. с по-силно убеждение за това, че другите са ми
задължени и трябва да удовлетворяват моите потребности. Очевидно алтернативното
допускане, че усещането за компетентност, увереността в собствените сили и възможности
за работа и професионална реализация би се придружавало от по-слаби очаквания за
съдействие от “другите” не намира основания – поне не в получените в това изследване
резултати. Както вече беше отбелязано, най-вероятното обяснение на връзката между двата
конструкта е чрез самооценката и чувството за собствена ценност. Засилването на
субективното чувство за компетентност повишава самооценката и кара човека да се чувства
по-ценен и по-специален, а другите съответно трябва да отчетат тази му “специалност”.
Освен това високата самооценка и усещането, че е специален прави човека по-уверен и готов
активно да отстоява това, на което мисли, че има право.
При мъжете и жените обаче тази връзка се проявява по различен начин. Мъжете със
по-силно усещане за компетентност са по-убедени, че трябва активно да отстояват правата
си, докато жените, които се чувстват по-компетентни са по-убедени, че другите са длъжни да
„осигуряват” правата им. Тези убеждения съответстват на полово ролевите стереотипи –
мъжете се очаква да са по-асертивни, се борят, да са по-самостоятелни и като цяло поактивни, докато такова поведение е по-несъвместимо с водещите характеристики от
стереотипа за типично женско поведение.
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ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - АНАЛИЗ ЧРЕЗ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
И РАБОТА НА ТЕРЕН В ПЕРИОДА 2010-2014Г.
Тодорка Василева Манолевска – психолог
Дирекция „Бюро по труда” - Смолян
Доброволно формирование за преодоляване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации при Община Смолян
BEHAVIOR OF THE POPULATION
IN NATURAL DISASTERS -ANALYSIS THROUGH SURVEY
AND FIELD WORK IN THE PERIOD 2010-2014
Todorka Vasileva Manolevska – psychologist
Department of Labor office Smolyan
Voluntary formation to overcome or control
disasters, fires and emergencies in Smolyan municipality
Резюме:
Докладът представя обобщена информация относно степента на теоретичната подготовка, практическия
опит и евентуалната/настъпила реакция на населението при природно бедствие. За целта е проведено
анкетно проучване на две групи лица - на непострадали и пострадали при природни бедствия, всяка от
които състояща се от 20 души. Общият брой от 40 респонденти на възраст 25-66 г. маркира частично
основните изводи за поведението на населението като цяло, а не само с оглед принадлежността към
едната или другата група. Разделянето по пол – мъже/жени представя резултати за възможните реакции
отделно на мъжете и на жените, които да се съпоставят, анализират и евентуално прогнозират при
настъпване на критично събитие.
Закономерностите, възникнали при извършване на изследването, по своята същност не представят само
едно вероятно поведение, а изразяват и една човешка уникалност идваща от вътрешната
противоречивост на рационалното и ирационалното. Тя на практика проличава най-ярко в екстремни
ситуации, когато личността изпробва на практика своята емоционална устойчивост, критичност и
инстинкт за самосъхранение. Получените резултати дават основание да се отправят и препоръки към
институциите, отнасящи се до повишаване ефективността на информационното осигуряване, системите
за мониторинг и прогнозирането на извънредните ситуации.
Ключови думи: природни бедствия, уязвими демографски групи, критична инфраструктура
Abstract:
This report presents summary information about the level of theoretical knowledge, practical experience and
possible/reaction occurred population in a natural disaster. For this purpose, a survey was conducted on two
groups of people - of the uninjured and injured in natural disasters. Each group of people consisting of 20
people. The total numbers of 40 respondents aged 25-66, are marked part of the main conclusions about the
behavior of the population as a whole, not only to belong to one group or the other. Separation by gender male/female presented results separately for possible reactions of men and women to compare, analyze and
predict the occurrence of a critical event.
Regularities encountered in conducting the survey, by their nature may submit not only one behavior, but
express any human uniqueness comes from the inner contradictions of the rational and the irrational. This
human uniqueness actually seen most clearly in extreme situations where individuals try to practice their
emotional stability, criticism and self-preservation instinct. The obtained results allow us to make
recommendations to the institutions relevant to enhancing effectiveness of information assurance, monitoring
and forecasting of emergency situations.
Keywords: natural disasters, vulnerable demographic groups critical infrastructure
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ВЪВЕДЕНИЕ

През последните десетилетия промените в климата, бързата и непланирана
урбанизация, демографският натиск и засиленото използване на земята в застрашените от
бедствия зони, поставиха редица въпроси пред законодателната и изпълнителната власт,
обществените организации и бизнеса в световен мащаб. В отговор на тази морална
отговорност е създадена Рамковата програма за действие от Хього за „Развитие на
капацитета за устойчивост при бедствия на държавите и общностите”, представляваща 10годишен план (2005-2015), приет от 168 държави-членки на ООН, изпълняващи доброволен
ангажимент да работят по приоритети за действие с цел подобряване защитата от природни
бедствия в световен мащаб и изграждане на устойчивост при бедствия. [15]
Въпреки това, по данни на Центъра за изследване на епидемиологията при бедствия
(Centre for Research on the Epidemiology of Disasters - CRED), Международната база данни за
бедствията (Emergency Event Database EM-DAT) и Националния статистически институт
(НСИ) през последните десет години на територията на Република България са възникнали
над 65 000 кризисни събития – природни бедствия, аварии и катастрофи, замърсявания и
епидемии. Те са отнели живота на 56 души и са нанесли вреди на още 51 687 души, като
материалните загуби са в размер на 471 млн. и 450 хиляди долара. [18,19,24]
Изложените по-горе обобщени статистически данни ясно показват трудностите при
овладяването на бедствията, възвръщането на равновесието и психо-социалната подкрепа на
пострадалите лица. Икономическата рецесия в този контекст засяга не само „превенцията”
спрямо населението, но и осъществяването на спасителните и възстановителни дейности,
породени в най–висока степен от неподготвеността на населението и състоянието на
инфраструктурата. В много от населените места липсват условия – проходими пътища,
изградени защитни диги, прочистени речни корита, помещения за евакуация и временно
настаняване, ресурсни центрове и др.п., които при настъпване на природно бедствие да
спомогнат за бързото и ефективно извеждане на населението и оказване на първа помощ.
Основната движеща сила в случая се явява единствено човешкият фактор, който в повечето
случаи няма необходимата подготовка, знания и умения за справяне в ситуация на бедствие.
Именно този извод провокира редица въпроси, свързани с готовността на населението да
реагира при природни бедствия, каква е степента на информираност на населението и
съответно знанията, които има за необходимото поведение в критична ситуация. Изводите,
направени след наводненията показват, че в тази насока има сериозни пропуски, отнасящи се
до действията на институциите, както по отношение обучение на населението, така и по
отношение на превенцията спрямо критичната инфраструктура.
Поради изложеното, настоящата разработка цели да проучи до каква степен
населението в една от най-слабо защитените географски области (Рило-Родопската) и
същевременно изложена на най-много природни бедствия, е подготвено теоретически и
практически за действия в екстремални ситуации. Търси се отговор на въпроса как би
реагирало населението при събитие, застрашаващо живота, материалните и моралните
ценности, събитие, което би довело до унищожаване на дом, поминък, до прекъсване на
семейни отношения и загуба на близки хора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
За постигането на така формулираната цел са поставени за решаване следните научноизследователски задачи:
1. Да се идентифицират опасните природни явления;
2. Да се разкрие съвременното състояние на поведението на населението при
природни бедствия.
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Хипотези:
1. Населението няма достатъчно информация за това как да реагира при природни
бедствия;
2. Пострадалите при природни бедствия показват по-висока степен на подготвеност
при настъпване на критично събитие.
Участници в изследването:
Определянето на участниците в проведеното изследване основно е ръководено от
възможността да се докаже или не хипотезата, че пострадалите при природни бедствия
показват по-висока степен на подготвеност при настъпване на критично събитие. Във връзка
с това са включени пострадали лица при наводнението през м. август 2005 г. на територията
на община Смолян, като техният брой е 20 души, от които 10 мъже и 10 жени на възраст
между 25 г. и 66 г. За обективното представяне на резултатите в изследването участват и
непострада-ли лица – съответно 20 души, от които 10 мъже и 10 жени на възраст между 25 г.
и 66 г. Общият брой на участващите – 40 от своя страна би дал сравнително обективна
информация, която да потвърди или не посочените хипотези.
Метод на изследване:
Провеждането на настоящото проучване следва структуриран подход, който започва
със създаването на анкетна карта, чрез която да се събере необходимата информация за
доказване на формулираните хипотези. Дизайнът на въпросника включва 3 стъпки:
1. Дефиниране на целта на анкетната карта.
Целта на анкетното проучване е да установи степента на теоретичната подготовка,
практическия опит и евентуалната/настъпила реакция на населението при
природно бедствие.
2. Определяне на респондентите.
С оглед получаване на информация за общата подготовка, знания и умения на
населението при възникване на природно бедствие са определени две групи лица – на
непострадали и пострадали при природни бедствия, всяка от които състояща се от 20 души.
Общият брой от 40 души от своя страна би дал основният извод от поведението на
населението като цяло, а не само с оглед принадлежността към едната или другата група.
Разделянето по пол – мъже/жени би могло да представи резултати за възможните реакции
отделно на мъжете и на жените, които да се съпоставят, анализират и евентуално
прогнозират възможните негативни реакции.
3. Създаване на въпросника.
Анкетната карта се състои от 26 въпроса, които са структурирани с оглед първо
изискванията за изготвяне на анкетата като метод на изследване и второ, с целта на
изследването. Във връзка с това първите три затворени въпроса от една страна са
въвеждащи, а от друга дават информация за степента на информираност на населението и са
предпоставка за оценка на дейността по превенция на местните органи. Последващите 13
въпроса също са от затворен тип, някои от тях с възможност за повече от един отговор, тъй
като основната им цел е да определят начина по който биха реагирали анкетираните,
поставени в съответната ситуация. Едновременно с това обаче отговорите са и индикатори за
придобити знания и прогнозиране на евентуално поведение способстващо за проява на
паника. Зададени са и два въпроса индикатори за възможността от управление на
формираното множество при критичен инцидент, както и въпроси, засягащи степента на
собствената значимост и възможността от поява на посттравматично стресово разстройство.
Зададените два отворени въпроса дават отговор, какво би направило населението при
ограничаващи мобилността обстоятелства, които се възприемат като лични, а не обществени
или общи и какви са действията (респ. начините) за справяне след критичния инцидент.
Последните два въпроса са по отношение демографското определяне на анкетираните с цел
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да се направят изводи за възможните реакции на всеки пол. Тъй като анкетираните се
разделят на две групи – пострадали от природни бедствия и непострадали от природни
бедствия, за да се съпоставят резултатите, при идентични условия е използвана анкетна карта
с еднакви въпроси и отговори и за двете групи.
Идентификация на опасните природни явления
Сложната природо-географска структура на България и местоположението й в област
на висока сеизмична активност я прави уязвима към бедствия и аварии от природен и
техногенен характер, които могат да предизвикат значителни човешки и материални загуби.
Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни
през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите,
характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.
Съгласно § 1. от ДР на Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19
Декември 2006г.) „Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен, геоложки),
хидрометео-рологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на
маси (свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания,
замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен
характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.” [1]
Отново по смисъла на Закона за защита при бедствия – чл.2 (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011
г., в сила от 14.10.2011 г.) “Бедствие е значително нарушаване на нормалното
функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка
дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението,
имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и
преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните
дейности по защита на обществото.” [1]
Класификация на бедствията
През 2007г. Центърът за изследване на епидемиологията при бедствия (Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters – CRED) и NatCatSERVICE по съвместна
инициатива приемат обща категоризация, класификация и терминология за бедствията, които
обособяват в две групи – природни и технологични. Природните бедствия са обобщени в
шест големи групи: геофизични, метеорологични, хидрологични, климатични, биологични и
космически. [16]
В национален мащаб най-изчерпателните и обективни данни относно класификацията
на бедствията са изложени в Националната програма за защита при бедствия 2009 - 2013г.,
съгласно която бедствията могат да се обособят в следните групи:
І. Стихийни природни бедствия (естествени природни катастрофи):
1. Метеорологични: бури, урагани, смерчове, циклони, прекомерни застудявания и
заледявания, необичайно затопляне на времето и засушавания;
2. Топологични: катастрофални наводнения, снежни лавини и свлачища;
3. Тектонични: земетресения и вулкани;
4. Космически: метеорити и астероиди.
ІІ. Изкуствени, предизвикани от човешка дейност (антропогенни катастрофи):
1. Крупни производствени аварии: химически, радиационни други аварии (с пожари и
взривове в промишлени предприятия, обществени и търговски обекти, фирми и
др.).
2. Социално-икономически катастрофи: глад, алкохолизъм, тероризъм, социални
вълнения, наркомания и др.; военновременна обстановка: без прилагане средства за
поражение, с прилагане на конвенционални средства, с прилагане на средства за
масово поражение и геофизическо оръжие, с комбинирани поражения от
прилагането на поразяващи средства и възникване на различни вторични огнища;
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3. Пътно-транспортни катастрофи: пътни; железопътни; морски и авиационни;
4. Други бедствия (катастрофи). Това са явления, които не могат да се причислят към
другите групи, като: срутвания на тунели, шахти и сгради; заболявания от
епидемии, масови отравяния; замърсявания на водите от водоснабдяването; масови
водни инциденти, съществени екологични нарушения и др.
Уязвими демографски групи:
1. Малки деца – приемат света от гледна точка на неговата предсказуемост и стабилност.
В ситуация на бедствие основният им страх се свързва със загубата на тази
стабилност. Познанията им са твърде ограничени, за да разберат същността и
подробностите около бедствието. Те не са в състояние да се придвижват сами в
огнището на бедствието и прибягват към паническо бягство или „скриване” в
„убежища” – кашони, шкафове, ъгли, което затруднява издирването и спасяването им.
2. Подрастващи – в зависимост от своята личност, характер и опит, всеки от тях дава
различен отговор на бедствието, т.е. въздействието на критичното събитие има
индивидуално явление. Специфичното е, че още от първия момент на бедствието
имат нужда да бъдат добре запознати със ситуацията. Те трябва да знаят за мащаба,
здравословното и емоционалното състояние на всеки член от семейството.
3. Възрастни хора – поради понижената им подвижност и физически капацитет
времето за реакция е забавено, информацията често е неточна, наблюдава се
„отключване” на заболявания и неадекватни реакции, затруднена е правилната
преценка при извънредни ситуации.
4. Хора с увреждания – в момента на бедствието е напълно възможно да откажат,
каквато и да била помощ и съдействие, или обратното – да предприемат рисковани
за тяхното здраве начинания и да затруднят дейността на спасителните екипи.
5. Хора с намалена способност за справяне – поради ниска или намалена способност
за справяне с житейските събития е възможно някое извънредно предизвикателство
да ги изтласка през прага, отвъд който те да не са способни да се справят както с
новата ситуация, така и с предишните си нужди.
6. Жители на отдалечени места – проблемът възниква от състоянието на
инфраструктурата, възможностите за достъп и начинът за евентуална евакуация.
7. Хора, които не говорят български – трудно осмислят и разбират правилно
потенциалните рискове, получаването на информация и изразяването на нуждите си.
8. Туристи – налице е отдалеченост от собствените им общности и ресурси, намират
се в непозната обстановка и не притежават знания за това, как да получат достъп до
ресурси и услуги.
В описаните демографски групи нивото на подготвеност и възможност за адекватна
реакция са сведени до мининум. Поради това при тях най-ярко се проявява чувството на
страх и стремеж да се избяга от опасното място, психичния шок, съпроводен с вцепенение. В
този момент се нарушава процеса на нормалното възприятие, намалява или напълно изчезва
контрола над чувствата и волята. Нервните процеси – възбуждане и задържане се проявяват
по различен начин – разширяване на зениците или т. нар. „стъклен поглед”, нарушава се
дишането, учестява се пулса, получават се спазми, „студена пот”, променя се тембъра на
гласа, достига се и до загуба на речта. Достигайки до това физиологично състояние,
преживявайки опасността в момента, на самото място, реакцията на отделния човек или на
групата като цяло бива провокирана единствено от мисълта за оцеляване. От този момент
нататък индивидуалното и колективното поведение на хората в значителна степен се
определя от зараждащия се у тях страх, предизвикан от осъзнатата опасност. Силната нервна
възбуда, освен изброените по-горе стоп-фактори, предизвиква и мобилизация на
физическите ресурси: енергията и мускулната сила се увеличават, повишава се способността
за преодоляване на препятствия и т.н. Но същевременно с това съзнанието се ограничава,
губи се способността за възприемане на ситуацията в целият й обем. Вниманието се
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приковава само от една мисъл – за самоспасяване. В това състояние рязко се повишава
внушаемостта – разпорежданията и указанията се възприемат без съответен анализ и оценка,
действията на хората стават автоматични, силно се проявява склонността към подражание,
прибягва се до необмислени действия.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Съобразено с изложеното по-горе и с основната цел на проучването бяха зададени
въпроси, обхващащи основните регионални опасности за територията на Република
България, които са предпоставка за бедствия, с възможност за провокиране на мащабни
природно - технологични последици, а именно:
• Сеизмична опасност
• Опасност от наводнения
• Снеговалежи, снежни бури и обледявания
• Пожари
Тъй като респондентите са жители на община Смолян, на територията на която се
проявяват всички описани по-горе опасности, за постигане целта на изследването се наложи
да се поставят въпроси касаещи проявата на всяка една опасност при определени
обстоятелства – в случая – на място (вкъщи, на улицата, сред природата). Поради
завишеният, но необходим брой въпроси, анализът на проучването заема значителна част от
настоящата разработка. Освен това, представянето на съществуващата проблематика с
преобладаващо теоретично обяснение, не би могло да доведе до усещането на специфичните
особености, проявяващи се спрямо географското положение на мястото на провеждането на
анкетата, душевността на изследваните групи и промяната на моралните ценности.
Трудността при определянето на респондентите произтече от нежеланието на голяма
част от населението да участва в проучването, което от своя страна намали броя на
възможните респонденти и поради това, от една страна, при цялостния анализ на анкетата
въпросът за възрастта на участниците не е взет предвид, и от друга – поставените цели и
задачи не касаят поведение, свързано с възрастови параметри, а поведение, съотносимо към
преживяно бедствие и непреживяно такова съответно за жени и мъже.
Представянето на данните от извършения анализ следва самия въпрос, като
конкретните възможни отговори за респондентите са детайлизирани в Приложение 1.
Въпрос №1
Възможно ли е според Вас природните бедствия да бъдат прогнозирани с много
голяма точност по време, място и сила?
Въпросът дава възможност да се направят изводи за евентуалната подготвеност на
населението за възприемане на информация, съобщена по национална или регионална медия.
Възможността да се прецени реалната опасност при съществуваща прогноза за настъпване на
природно бедствие от една страна би спомогнала да се снижи степента на риска спрямо
населението, и от друга – да се осигури достатъчно време на съответните служби да изготвят
и актуализират планове за действие за прогнозираното събитие. Дадените отговори от
всички респонденти поставят акцента върху невъзможността природните бедствия да бъдат
прогнозирани – 50%, в сравнение с вероятността прогнозата да се потвърди – 40%. , което
би довело до неинформираност, липса на лични превантивни мерки и средства и съответно
по-големи щети при настъпване на критичното събитие.
Въпрос №2
Информирани ли сте от компетентните органи (община, кметство, гражданска
защита, чрез брошури, обучения, средства за масова информация и др.) за действията,
които трябва да предприемете при опасност от или вече настъпило природно бедствие?
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Представените резултати по отношение информираността на изследваните показват
много ниска степен на информираност от компетентните органи – едва 23% срещу 77%
липса на информация. Изследването на въпроса спрямо всяка една от групите се наложи, тъй
като се предполагаше, че пострадалите жени и мъже са получили, макар и впоследствие,
информация за необходимите действия, които трябва да предприемат в ситуация на
бедствие. При обработката на резултатите обаче, едва 30% отговарят, че са получили
информация, докато такава не са получили 70%. Фрапиращи са резултатите при
пострадалите мъже – 100% от тях са отговорили, че не са получили информация по какъвто и
да е от изброените начини, и от която и да било институция.
Въпрос №3
На какво равнище бихте определи информацията, която сте получили от
въпросните органи, и която би Ви помогнала да оцелеете при природни бедствия,
аварии и катастрофи?
Отново с най-висок процент са дадените негативни отговори „ниско” – 35% и „не съм
получил такава” – 42%. Като положителни могат да се възприемат едва 3% и 20% съответно
с високо и средно ниво на информираност. При съпоставянето на отговорите спрямо
съответните групи като средно ниво на информираност най-висок процент постига групата
на непострадалите жени – 37%, и 25% съответно за пострадалите и непострадалите мъже,
докато от пострадалите жени положителен отговор дават едва 13% .
Въпрос №4
На кой телефон ще потърсите помощ при бедствие?
В отговор на ниската степен на информираност и почти пълната липса на информация,
съгласно обобщените по-горе резултати, на така поставения въпрос, всички анкетирани биха
потърсили помощ от ЕЕНСП 112 (Единен европейски номер за спешни повиквания 112).
Категоричният резултат показва и висока степен на доверие към „Националната система за
спешни повиквания 112”, наложила се като единственият възможен начин за връзка при
прекъсване на телекомуникациите.
Въпрос №5
На кого първо бихте сигнализирали при настъпило природно бедствие?
Поставяйки анкетираните в конкретна ситуация с изискването да посочат първото
лице или институция, към която биха се обърнали в ситуация на бедствие резултатите
показват частично отдръпване от „Националната система за спешни повиквания 112”.
Респондентите, независимо от коя група са, биха реагирали с обаждане до съседа - 9%, на
кмета на населеното място – 7% , тел.112 – 64% и органите на МВР, Пожарна безопасност и
спасяване и Спешна помощ – 20%
Разглеждайки резултатите за всяка група рязко се откроява контраста между
отношението към съседа и това към кмета на населеното място. Към първият биха се
обърнали за помощ единствено непострадали жени - 80% и непострадали мъже -20%, докато
към втория – единствено пострадали жени – 25% и пострадали мъже – 75%. Помощ на тел.
112 биха потърсили почти еднакъв процент и от четирите групи, докато помощ от другите
специализирани звена биха потърсили в най-висока степен пострадалите жени – 55% и
пострадалите мъже – 35%.
Въпрос №6
При настъпило природно бедствие Вие:
Преобладаващи са отговорите, изразяващи загриженост за личната безопасност, т.е.
анкетираните биха се погрижили първо за себе си и собственото си оцеляване. В проценти
тези отговорите съставляват 62% от общия брой, а останалите 38% представят позицията на
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тези, които по най-бързият начин биха
въпросът за напускане на мястото на
населението, предполага около 35% от
бягство, което значително би затруднило
помощ.

напуснали мястото на инцидента. Така поставен
инцидента, без да е предприета евакуация на
населението да предприеме по-скоро паническо
възможността да му бъде оказана квалифицирана

Въпрос №7
Ако по време на земетресение се намирате в жилищна сграда Вие:
Най-висок процент дадени отговори са по отношение на отговор № 4 – „Ще застанете
до вътрешна стена или под касата на врата” – 70%, като високата му стойност показва
сравнително висока степен на информираност на изследваните групи лица и вероятно пониска степен на поражения по време на първия трус. Останалите 30% биха предприели
незабавно напускане на сградата, което би довело до поява на паника, струпване на хора
около пътищата за евакуация и блокиране на изходите. Това от своя страна е предпоставка за
значителен брой жертви още в самото начало на критичното събитие. По отношение на
отделните групи незабавно напускане на сградата биха предприели 41% от пострадалите
жени и едва 18% от тях биха изчакали преминаването на труса.
Въпрос №8
Ако по време на земетресение се намирате на открито Вие:
При анализа на данните се открояват две основни групи поведение – 49% от общият
брой респонденти биха се отдалечили на разстояние от околните сгради равно на височината
им и 40% само биха се отдалечили, без да отчитат височината на сградите. В този смисъл,
обобщавайки данните, би могло да се твърди, че общо 89% от анкетираните биха се
отдалечили от близкостоящите сгради. Интерес представлява поведението на пострадалите
жени – едва 15% от тях биха отчели височината на сградите при отдалечаването от тях и
единствено само те от четирите групи биха се укрили в подлез или мазе.
Въпрос №9
Ако трусът Ви завари в автомобил или в обществен транспорт Вие:
Въпросът предпоставя реакции в условия, ограничаващи мобилността, личното
пространство и необходимостта респондентите да се съобразяват с поведението на хора, с
които се намират в затворено пространство. Дадените отговори определят приоритетно място
на възможността населението да спре на безопасно място и да изчака преминаването на труса
– 87%. Бягство от превозното средство биха предприели едва 10% от анкетираните, като
спрямо групите тези проценти се формират в най-голяма степен от пострадалите жени – 75%
и непострадалите жени – 25% Този отговор не е посочен от нито един от анкетираните мъже.
Въпрос №10
Ако при пороен дъжд се намирате сред природата Вие:
Представените съотношения показват висока степен на възможност за оцеляване сред
природата – 82% от анкетираните биха заели позиция, осигуряваща максимална защита при
пороен дъжд, която впоследствие би помогнала за дейностите на спасителните екипи и
осигуряването на преживяването при по-продължителен престой. Значителен е и процента 8% на дадени отговори, които биха били добро решение, ако човек се загуби в планината –
„Движението по коритото на пресъхнала река”, която евентуално би ги извела до населено
място, но при наличие на пороен дъжд, това е огромен риск за живота, тъй като коритата на
пресъхнали реки са първото място, по което се спуска водата и носените от нея земни маси.
Това действие, спрямо отделните групи, биха предприели в най-голяма степен пострадалите
жени – 34% и 33% от непострадалите жени и също толкова – от непострадалите мъже.
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Въпрос №11
Ако при пороен дъжд се намирате в населено място Вие:
Поставени отново пред наводнение, но този път в границите на населеното място
анкетираните представят най-много отговори отнасящи се заемането на позиция в найгорните етажи на близкостоящите сгради – 77%. На второ място с 15% са действията,
целящи отдалечаване от населеното място с цел спасяване. На последно място е
възможността респондентите да ползват за укритие приземни етажи, подлези и мазета – 8%.
По отношение на отделните групи описаните по-горе 8% се формират от групите на
жените, съответно 67% от пострадалите и 33% от непострадалите. Реакцията на
пострадалите жени е показателна и в 15 - те % дали отговора, че ще отпътуват по най бързия начин – те съставляват 67% от посочилите този отговор, заедно с групата на
пострадалите мъже – 33%.
Въпрос №12
Ако сте на открито и започне гръмотевична буря Вие:
Показаните резултати акцентират върху отговор № 3 „Ще клекнете с прилепнали нозе,
наведена глава и ръце, обхванали глезените на краката”, който звучейки достоверно,
провокира възможността да бъде избран. Вероятността обаче да се заеме такова положение
по време на гръмотевична буря, независимо от мястото, би могла да се сведе до нула.
Въпреки това обаче този отговор е даден от 57% от анкетираните. Другият маркиран отговор
е възможността да се използват навесите и покривите за укритие – 43% , при което едва ли
някой от анкетираните би могъл да прецени реалният риск от мълния именно по металните
части на конструкциите.
Въпрос №13
Ако възникне пожар Вие:
В частност така поставеният въпрос разглежда възможната реакция на анкетираните
при възникване на пожар при неопределени обстоятелства – не са конкретизирани вида и
мястото на пожара, нито определени условия, с които анкетираните да се съобразят при
маркирането на отговора.
Получените данни биха могли да се обособят в две големи групи според начина на
действие – 40% биха потърсили помощ на тел. 112, и също толкова – 40% ще напуснат
мястото на пожара, поставяйки мокра кърпа на носа си. Останалите отговори са в рамките на
20%, от които 10% - ще напуснат по най-бързия начин мястото на пожара и 10% - ще се
опитат сами да овладеят огъня. Съотнесено към групите респонденти впечатление прави
отговор № 4 – „Напускане на мястото на пожара, поставяйки мокра кърпа на носа си”, който
е посочен само от групите на мъжете – като най-голям дял в неговото формиране имат
пострадалите мъже - 75% и едва 25 % от непострадалите. Отговорът не е посочен от нито
една жена от анкетираните групи. В този смисъл помощ на телефон 112 биха потърсили
съответно по-голям брой жени – 31% от пострадалите и 37% от непострадалите. Паралелно с
това мъжете показват високи показател при отговор № 1 - напускане по най-бързия начин
мястото на пожара – 50% от неговата процентна стойност е формирана именно от
пострадалите мъже.
Въпрос №14
Ако пожарът е в дома Ви:
Показаните стойности изцяло елиминират възможността изследваните да останат в
стаята и да търсят близки за помощ. Респондентите биха предприели действия както за
самостоятелно справяне с пожара – 40%, така и чрез помощ от тел. 112 – 50%. Относително
малък е делът на тези, които биха излезли навън да викат за помощ – едва 10%. При
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представените 40%, които биха се опитали сами да загасят огъня, спрямо отделните групи
респонденти, най-висок процент отговори дават непострадалите жени – 27% и
непострадалите мъже – 28%. При пострадалите обаче, опити сами да гасят пожар биха
предприели едва 21% от жените и 24% от мъжете. От възможността да излязат навън и да
викат за помощ биха се възползвали 29% от непострадалите жени и съответно толкова мъже,
докато при пострадалите мъже този процент е едва 14.
Въпрос №15
Какво бихте направили при пожар, ако пътищата за евакуация са задимени /или
обхванати от огъня/?
В конкретната ситуация на анкетираните са представени четири вероятни отговора, от
които впоследствие би могъл да се направи извод за евентуално поведение на сравнително
голяма група хора (броят на респонденти е общо 40) при настъпване на подобен критичен
инцидент.
Едва 11% от анкетираните биха се отдалечили в най-крайното помещение, което би
дало възможност да се забави въздействието на дима и газовете върху дихателната система и
сърдечната дейност. Най-правилното действие, което би могло да се предприеме в такава
ситуация е да се уплътнят отворите на помещението, в което се намират хората. За съжаление
този отговор е маркиран само от 8% от анкетираните. По отношение на отделните групи, тези
8% се формират единствено от непострадали жени – 33% и непострадали мъже – 67%. Това
поведение се отразява и спрямо отговора, съгласно който ще се предприеме незабавна
евакуация – горните две групи съставляват по 20% от общата сума, докато групите на
пострадалите жени и мъже съответно 27% и 33% Високият процент, формиран от
пострадалите мъже би могъл да се интерпретира с последствията от преживяното природно
бедствие и вероятната ненавременна реакция тогава. Пострадалите като обща група биха
реагирали единствено с водещата мисъл за незабавно бягство, без да се отчитат страничните
фактори – заобикаляща среда, други хора, наличие или не на спасителни екипи.
Въпрос №16
Ако сте навън при снежни виелици, преспи и лавини:
Респондентите са маркирали в една или друга степен всички предоставени отговори.
Приоритет обаче се дава на отг. 2 - „Помощ на тел. 112” биха потърсили 44%, а 24% биха се
обадили на свои близки, за да потърсят помощ от тях. В случай, че не може да бъде оказана
такава, се допуска възможността близките, които са били уведомени за местоположението да
подпомагат спасителните екипи, ако връзката с пострадалите прекъсне. Спрямо групите
обаче, тези два отговора са маркирани само от групите на непострадалите жени и мъже. За
разлика от тях, пострадалите мъже и жени биха останали в автомобила без да изключват
двигателя, което при засипването му със сняг или попадането му в преспи би довело до
задушаване и смърт на пътниците. Разтриването със сняг при измръзване е доказано
неефективен начин да се запази кожата и кръвообращението при измръзване. Въпреки това
обаче, този отговор е формиран в съотношение 50% от пострадалите мъже и по 25% от
непострадали и пострадали жени.
Въпрос №17
Какво бихте взели със себе си, ако получите указания за евакуация?
Евакуацията е процес, при който се осигурява оповестяване и своевременно
организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти към място,
осигуряващо временна защита с осигурени условия и запаси от първа необходимост за
определен период.
Представените резултати показват, че евакуация би се извършила едва от 55% при
анкетираните, докато 25% биха тръгнали незабавно без да вземат нищо със себе си. Не е
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малък обаче процента на тези, които биха взели със себе си всичко, което могат да носят 15%, като те се формират в съотношение единствено от групата на пострадалите жени – 33%
и групата на пострадалите мъже – 67%. По отношение на домашния любимец, грижа за него
биха положили само непострадалите в съотношение 50% жени, 50% мъже.
Въпрос №18
Бихте ли изпълнил/а/ указания на по-млад от Вас човек, ако той не е
представител на институция (МВР, Гражданска защита, Спешна помощ, Пожарна
безопасност и спасяване)?
При настъпване на бедствие, независимо от какъв вид и при какви обстоятелства, до
пристигането на спасителните екипи, във формиралата се тълпа поради липсата на модел на
поведение и крайната потребност от него е вероятно да се появят лидери (водачи).
Водещото поведение в такава ситуация се свежда до представените 57% от общия
брой анкетирани, които биха се замислили, ако не знаят какво да правят. В състояние на
паника, обхванала тълпата, или самия индивид, е много по-голяма вероятността да се
изпълняват указания, изказани като команди, с цел да достигнат до съзнанието на
неадекватната личност. Тъй като възрастното население е една от най-уязвимите групи,
въздействие върху тях при евентуално спасяване биха могли да окажат техни близки – деца,
съседи, значително по-млади и физически здрави хора, желаещи да помогнат. Във връзка с
това е получен само един отговор – „Не, младите нямат достатъчно опит” от групата на
пострадалите жени. При липса на въздействие обаче, 41% от анкетираните биха направили
всичко възможно за да се спасят, което поведение би произвело паника, възпрепятстване в
една или друга степен на спасителните екипи и по всяка вероятност повече жертви.
Въпрос №19
При настъпило природно бедствие бихте ли помогнал на нуждаещ се, ако самият
Вие не сте тежко пострадал?
Получените отговори показват вероятната възможност респондентите да окажат
помощ на нуждаещите се, независимо от обстоятелствата, в рамките на 77% , докато 20%
биха се замислили първо за собственото си състояние и дали търсещият помощ наистина има
нужда от нея, а 3% са категорични, че най-важни в такава ситуация са близките и
собственият им живот.
Въпрос №20
Ако сте получили значителни физически увреждания вследствие на природно
бедствие и при оказването на медицинска помощ се налага да изчакате Вие:
Поставеният въпрос третира възможната реакция на пострадал, при което са
настъпили значителни физически увреждания. Въпросът е зададен, за да бъде отчетена и
реакцията спрямо околните и медицинските екипи.
Отчетените резултати показват отношение, способстващо извършване на навременни
и успешни интервенции от страна на медицинските екипи, търпимост спрямо другите
пострадали и евентуално по-бързо физическо и психическо възстановяване след
преживяното. Показаното съотношение спрямо дадените отговори поставя акцент върху
отношението към самата личност – 57% от респондентите биха се „самотерапевтирали”, наймалкото заради това, че са останали живи, 40% от отговорите са насочени към околните и
възможността да им се окаже медицинска помощ и едва 3% биха предизвикали напрежение
и изпаднали в истерия.
Въпрос №21
Ако сте пострадал от природно бедствие и Ви е трудно да преживеете случилото
се, бихте ли потърсил помощ от психолог?
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Темата за посттравматичният стрес, който би могъл да се развие след преживяването
на критичен инцидент, в конкретния случай – след природно бедствие, почти винаги е
оставала на заден план. Емоционалното състояние на пострадалите след инцидента
обикновено се повлиява от мисълта за понесените материални щети, начините и средствата
за възстановяването на дома, и/или преживяването на загубата на близките хора.
Най-често маркираният отговор е възможността преживяното да бъде споделено с
близки и приятели – 37%, след който на второ място е отговор №3 - анкетираните вероятно и
с резерви биха потърсили помощ от психолог – 28%. С разлика от 5% са двата отговора,
фиксиращи категорично мнение – отговор №1 „Ще се опитам да се справя сам/а с
проблемите си” даден от 15% от анкетираните и отговор №4 – „Да, категорично”, посочен от
20% от респондентите. Самостоятелното справяне с емоционалния дискомфорт се оказва, че
е приоритетен по отношение на пострадалите жени – 66%, докато по отношение на мъжете –
пострадали и непострадали той е в рамките едва на 17% за всяка група. Пострадалите мъже
по-скоро биха споделили с приятел, близки и компания – 33% и категорично биха потърсили
помощ от психолог – 25%.
Въпрос №22
Ако домът Ви е сполетян от природно бедствие, а Вие сте далеч, как бихте
реагирали?
Получените резултати очертават две основни посоки на поведение – придвижване към
мястото на събитието по най-бързия начин – 39% и търсене на съдействие и информация от
съответните служби – 38%. Съдействие от близки и роднини биха потърсили едва 23% от
респондентите. При тези резултати би могло да се предвиди повишаването на трафика, тъй
като факторът „прибиране веднага, независимо от обстоятелствата”, би създал напрежение
първо на пътуващите, второ, би затруднил движението на входовете и изходите на
засегнатата територия. По отношение на анкетираните групи най-активни са пострадалите
жени – те съставляват 33% от общата стойност на отговор № 1 – „Придвижване към мястото
на събитието по най-бързия начин” докато непострадалите жени – едва 13%. Показателите
по отношение на мъжете и от двете групи са сравнително стабилни и не показват съществени
различия спрямо пострадали и непострадали.
Въпрос №23
Какви мерки за спасяване /евакуация бихте предприели ако в домът Ви има
малки деца и трудноподвижни хора?
Така формулираният отворен въпрос дава възможност анкетираните да изразят своето
мнение за евентуалната своя реакция, когато са поставени в ограничаващи условия. Първо,
това е самата мисъл за спасяване при животозастрашаващо събитие, второ – това са децата и
трето – евентуално родителите. Получените отговори общо от всички анкетирани
(пострадали и непострадали) могат да се обособят в 6 групи:
1. Биха направили всичко възможно да ги изведат;
2. Биха се обадили на тел. 112 за помощ;
3. Сами ще се погрижат за тяхното спасяване;
4. Ще се погрижат първо за най-близките и тогава за останалите;
5. Ще осигурят безопасност в зоната и ще предприемат незабавна евакуация;
6. Не знаят какво ще направят.
Проследявайки процентното съотношение на отговорите спрямо общата маса
анкетирани (40) като приоритетно поведение (32%) се явява отговор № 3 – анкетираните
сами ще се погрижат за малките деца и трудноподвижните хора. Като следващ възможен
вариант за спасяване биха се обърнали за помощ към тел. 112 - (22%) въпреки, че по всяка
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вероятност на мястото е възможно да има спасителни екипи. Като адекватно би могло да се
квалифицира поведението на осигуряване на безопасност в зоната и предприемането на
незабавна евакуация – 18%. Проследявайки процентното съотношение между отделните
групи спрямо отговорите, ясно се вижда разликата между поведението на пострадалите и на
непострадалите. Приоритетният досега отговор, че анкетираните сами ще спасяват децата и
трудноподвижните хора при пострадалите се измества на второ място и представлява едва
25% от дадените отговори. На първо място при тях с резултат 30% е осигуряването на
безопасност в зоната и незабавна евакуация. При непострадалите водещи остават отново
опитите да спасят уязвимите групи сами (40%) и възможността да търсят помощ от тел. 112
– (35%). При пострадалите намеренията да потърсят съдействие от спешния телефон се
свеждат едва до 10%.
Въпрос №24
Кое е първото нещо, което ще направите, след като премине бедствието?
Тъй като анкетираните са в две групи, поставеният въпрос цели да се установи
първата реакция при пострадалите и тя да се сравни с тази на непострадалите. Въпреки
различните описани действия се оформят отговори свеждащи поведението до 5 основни
групи.
1. Ще извършат оглед за нанесените щети;
2. Ще се погрижат за здравословното си състояние;
3. Ще се погрижат за близките си и ще ги уведомят за състоянието си;
4. Ще потърсят помощ от институции и упование в религията;
5. Не знаят какво ще направят.
В общата група дадени отговори водещ е огледа за нанесените щети – 37%. На второ
място (30%) е реакцията спрямо близките – анкетираните ще ги потърсят и уведомят за
състоянието си, и евентуално ще потърсят помощ от тях. На трето място (22%) акцент от
анкетираните се поставя и върху собственото здраве. Едва 4% дават възможност да се
предположи, че е възможно да бъде търсена подкрепа от институции за преодоляване на
бедствието – община, медицинско заведение, специализирани служби, представител на
вероизповедание.
При непострадалите приоритетите в отговорите се запазват – водещи остават оценката
на щетите – при тях достига до 48% от отговорите и грижата за близките и тяхното
уведомяване – 26%. На трето място със 17% са отговорите обхващащи грижата за
собственото здраве. При пострадалите съотношението се променя. Акцентът от тях е
поставен не върху щетите, а върху уведомяването на близките (35%). При тях грижата за
собственото здраве и огледа за нанесените щети са в еднакво съотношение – 26%.
ИЗВОДИ:
При анализа на данните ясно се открояват възможните ситуации, при които би
възникнала паника, „паникьорите” или емоционално неустойчивите личности, които биха
предизвикали напрежение.
При обобщен анализ на представените резултати се откроява група от анкетирани в
рамките на около 30% - 35%, която при настъпване на природно бедствие би реагирала с
паническо бягство, като тази група се формира най-вече от пострадали жени. Именно те са и
тези, които биха предпочели да се справят сами при преодоляването на емоционалните
проблеми, за разлика от пострадалите мъже, които биха потърсили помощ от психолог.
По отношение на информираността за поведението при настъпване на природно
бедствие, изложените данни показват ниска степен на информираност по отношение
осведомяването от институции и органи на централната и местната власт. В противоречие с
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това обаче анкетираните показват най-висока активност при осъществяване на връзка, с цел
помощ, към съответните институции и органи, а не към близки и съседи. Като приоритет при
комуникацията и оповестяването всички анкетирани посочват ЕЕНСП 112 (Единен
европейски номер за спешни повиквания 112) като единствена комуникационна система,
към която да се обърнат при настъпването на природно бедствие.
Във връзка с поставената задача за разкриване на съвременното състояние на
поведението на населението при природни бедствия се оказа, че изследваните групи лица не
са в състояние да преценят възможния риск при самоспасяване, който при критична
ситуация би бил по-скоро гибелен за тях. По отношение на анкетираните групи, поведението
на пострадалите жени при настъпване на природно бедствие би било крайно затрудняващо,
първо от гледна точка на възможността реално да преценят риска и второ – от гледна точка
на дейността на спасителните екипи (изпаднали в състояние на паника едва ли биха могли да
окажат съдействие при процеса на спасяване). Въпреки това свое състояние обаче, жените са
по-склонни да помогнат на нуждаещ се, в повечето случаи без оглед на каквато и да е
условност, докато мъжете се ръководят в повечето случаи именно от нея.
По отношение поведението на населението в зависимост от стойността (прага) на
рисковия фактор при анализа на въпросите, поставящи анкетираните в ограничаващи
условия – намалена мобилност, присъствие на деца и възрастни хора, блокирани изходи,
затруднено вземане на решение, респондентите поставят на първо място безопасността на
останалите, като се пренебрегва своята собствена. В желанието да спасят уязвимите групи
сами те биха се изложили на опасност, която в момента не биха могли да преценят, с оглед
приоритета за цената на човешкия живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съгласно действащата нормативна уредба на Република България и приетите планове
и програми, се дефинираха понятия като природно явление и бедствие, които по своята
същност са основната опасност, застрашаващо живота и здравето на населението.
Познанията и дефицитите относно основните характеристики на най-често срещаните на
територията на страната опасности, прие характер на основа, върху която се осъществи
методологията за определянето на съвременното състояние на поведението на населението
при природни бедствия. Във връзка с изложените факти в анализа на проведеното
изследване, по отношение на формулираните хипотези, се установи следното:
• Първата формулирана хипотеза, че населението няма достатъчно информация за
това как да реагира при природни бедствия се потвърждава.
• Втората хипотеза, че пострадалите при природни бедствия показват по-висока
степен на подготвеност при настъпване на критично събитие не се потвърждава.
Закономерностите, възникнали при извършване на изследването поставят необходимостта от превантивни мерки, целящи повишаване ефективността на информационното
осигуряване, системите за мониторинг и прогнозиране на извънредните
ситуации,
реализацията на практически мерки по повишаване на безопасността на населението и
защитеността на обектите от критичната инфраструктура и в най-висока степен – развитието
на системите за подготовка на ръководния състав, експертите, специалистите, спасителите и
населението за действия в извънредни ситуации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТНА КАРТА
1. Възможно ли е според Вас природните бедствия да бъдат прогнозирани с много
голяма точност по време, място и сила?
o Да
o Не
o Не мога да преценя.
2. Информирани ли сте от компетентните органи (община, кметство, гражданска
защита, чрез брошури, обучения, средства за масова информация и др.) за действията,
които трябва да предприемете при опасност от или вече настъпило природно бедствие?
o Да
o Не
3. На какво равнище бихте определи информацията, която сте получили от
въпросните органи, и която би Ви помогнала да оцелеете при природни бедствия,
аварии и катастрофи?
o Високо
o Средно
o Ниско
o Не съм получил такава
4. На кой телефон ще потърсите помощ при бедствие?
o тел.160
o тел.150
o тел.166
o тел.112
o тел.123
5. На кого първо бихте сигнализирали при настъпило природно бедствие?
(възможен е повече от един отговор)
o На съседа
o На кмета на населеното място
o На тел.112
o На полицията, пожарната, бърза помощ
6. При настъпило природно бедствие Вие:
o Ще вземете мерки за личната си безопасност
o Ще разчитате единствено на помощта на спасителните екипи
o Ще вземете най-необходимите вещи и ще напуснете по най-бързия начин
7. Ако по време на земетресение се намирате в жилищна сграда Вие:
o Ще излезете на терасата (прозореца) и ще викате за помощ
o Ще напуснете веднага сградата
o Ще застанете под легло или маса
o Ще застанете до вътрешна стена или под касата на врата
8. Ако по време на земетресение се намирате на открито Вие:
o Ще застанете под дърво
o Ще се отдалечите от близките сгради
o Ще се укриете в най-близкия подлез или мазе
o Ще застанете на разстояние от околните сгради, най-малко равно на височината им
o Ще останете на мястото, на което се намирате в момента
9. Ако трусът Ви завари в автомобил или в обществен транспорт Вие:
o Ще излезете и ще избягате в неопределена посока
o Ще спрете на открито и безопасно място и ще изчакате
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o Ще отворите прозореца и ще викате за помощ
10. Ако при пороен дъжд се намирате сред природата Вие:
o Ще се скриете под близкия мост
o Ще се движите по коритото на пресъхнала река, която води към населено място
o Ще се изкачите на дърво
o Ще се скриете в пещера, по-високо разположена от околността
11. Ако при пороен дъжд се намирате в населено място Вие:
o Ще се укриете в подлез, мазе, приземен етаж
o Ще отпътувате извън града по най-бързия начин
o Ще заемете горните етажи на най-близко намиращата се сграда
o Ще търсите по телефон близки да Ви вземат
12. Ако сте на открито и започне гръмотевична буря Вие:
o Ще се скриете под първият Ви попаднал навес или покрив
o Ще се скриете под дърво
o Ще клекнете с прилепнали нозе, наведена глава и ръце, обхванали глезените
на краката
13. Ако възникне пожар Вие:
o Ще напуснете по най-бързия начин мястото на пожара
o Ще се обадите на тел.112
o Ще се опитате сами да овладеете пожара
o Ще поставите мокра кърпа на носа и напуснете мястото на пожара
14. Ако пожарът е в дома Ви: (възможен е повече от един отговор)
o Ще се опитате сами да загасите огъня
o Ще останете в стаята и ще звъните на близки
o Ще се обадите на тел.112, като дадете точен адрес
o Ще излезете навън и ще викате за помощ
15. Какво бихте направили при пожар, ако пътищата за евакуация са задимени
или обхванати от огъня/?
o Ще се отдалечите в най-крайното помещение
o Ще уплътните отворите на мястото, в което се намирате
o Ще скочите от най-близкия прозорец
o Ще предприемете незабавна евакуация
16. Ако сте навън при снежни виелици, преспи и лавини:
o Ще позвъните на близките си и ще търсите помощ от тях
o Ще се обадите на тел.112
o Ако сте в превозно средство оставате в него и не изключвате двигателя, за да
Ви е топло, докато Ви намерят
o Ако имате измръзвания по кожата ще се разтриете със сняг
17. Какво бихте взели със себе си, ако получите указания за евакуация?
o Вода, документи, пари, ценности, дрехи, тоалетни принадлежности
o Ще тръгна незабавно към указаното място, без да вземам нищо
o Домашният любимец
o Всичко, което мога да нося
18. Бихте ли изпълнили указания на по-млад от Вас човек, ако той не е
представител на институция (МВР, Гражданска защита, Спешна помощ, Пожарна
безопасност и спасяване)?
o Не, младите нямат достатъчно опит
o Бих се замислил, ако не знам какво да правя
o Бих направили всичко, което ми казват, за да се спася
19. При настъпило природно бедствие бихте ли помогнали на нуждаещ се, ако
самият Вие не сте тежко пострадал?
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o Да, при всички положения
o Не, най-важно е да спася себе си и близките си
o Зависи от състоянието ми и от това на кого и как може да се помогне
20. Ако сте получили значителни физически увреждания вследствие на природно
бедствие и при оказването на медицинска помощ се налага да изчакате Вие:
o Болката, която изпитвате е нетърпима и ще крещите, за да Ви обърнат внимание
o Успокоявате се от мисълта, че има и по-зле пострадали от Вас и че сте останали жив/а
o Мълчаливо слушате стоновете на околните и съжалявате, че не сте медицинско лице,
за да помогнете
21. Ако сте пострадал от природно бедствие и Ви е трудно да преживеете
случилото се, бихте ли потърсил помощ от психолог?
o Не, ще се опитам да се справя сам/а/ с проблемите си
o По-скоро бих споделил с приятел, близки, компания
o Да, но не знам доколко ще ми помогне
o Да, категорично
22. Ако домът Ви е сполетян от природно бедствие, а Вие сте далеч, как бихте
реагирали?
o Ще се приберете веднага, независимо от обстоятелствата
o Ще потърсите помощ, съдействие и информация от съответните служби
o Ще разчитате на близки и роднини
23. Какви мерки за спасяване/евакуация бихте предприели ако в домът Ви има
малки деца и трудно подвижни хора?
24. Кое е първото нещо, което ще направите, след като премине бедствието?
25. Моля, посочете Вашата възраст
26. Моля, посочете Вашият пол
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ОСОБЕНОСТИ В ОТРАЗЯВАНЕТО
НА АТЕНТАТА В БУРГАС ВЪВ В. ИЗВЕСТИЯ
Милена Френкева
mdfole@abv.bg
Абстракт: В статията е направен контент анализ на статиите, отразяващи терористичния акт в Бургас
във в. Известия , в едномесечен период от появата му (18.07 – 17.08.2012 г.). Проучени са моделът на
разпределение на статиите в изследвания едномесечен период, както и особеностите на медийния език,
очертан е обхватът на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за
назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на терористите. Анализирани са
паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история. Руският вестник Известия
отрази атентата в Бургас през призмата на руската политика и интереса на руската аудитория към него
като акцента е поставен върху някои съвременни атентати, извършени срещу руски граждани, както и
положението на руските туристи в България и и репутацията на българския туризъм.
Ключови думи: тероризъм, контент анализ, вестници, насилие

PECULARITIES IN THE REPORTING
THE TERRORISTIC ACT IN THE ISVESTIIA NEWSPAPER
Abstract: The present article deals with the comparative analysis of the materials reporting terrorist act in
Burgas in the Izvestiia newspaper during the period 18.07 – 17.08.2012 year. It establishes the number and
pattern of distribution of the articles reporting throughout the period. The article studies the characteristic
features of media language. It also outlines the scope of media topics. The words and phrases used in naming
terrorist event are specified, as well as the synonyms signifying the terrorists. The article analyses the parallels
with historical events from the past year. The Russian newspaper Izvestia covered the teroristict act of Burgas to
the prism of the Russian politics and the interests of the Russian public and the focus is put on some recent
teroristic attacks against Russian citizens as well as the situation of the Russian tourists in Bulgaria and the
reputation of Bulgarian tourism.
Key words: terrorism, content analysis, Burgas, newspapers, violence

Увод
Тероризъм отразен в медиите може да бъде разглеждан като акт на негативна
комуникация, чрез който терористите целят получаване на публично признание за една или
друга своя кауза. Веригата на комуникация между терористите и гражданите включва
следните съставни елементи: терористи – медии - аудитория, като успехът на терористичната
атака е свързан с внушаването на страх в аудиторията. Масмедиите са опосредстващото
звено между терористите с техните каузи и гражданите, желаещи да живеят в демократично
общество със защитени лични права. За терористите от значение е по-скоро медийното
послание, чрез което търсят популярност за своята кауза и всяването на ужас у аудиторията,
отколкото броя на конкретните жертви. Медиите отразяват терористичните събития, тъй
като те могат да привлекат интереса на аудиторията им и по този начин медиите участват в
“популяризирането” на една или друга терористична организация и техните каузи.
Установено е, че медиите, и по-точно вестниците, влияят върху мненията на
читателите дали актовете на насилие да се разглеждат като патриотични или терористични
прояви. Изследователката смята, че вестниците влияят на нашето възприемане на актовете на
тероризъм и ни тласкат да видим събитията по начин, по който определени политически
кръгове искат да бъде видян [7]. Според изследователката, читателската аудитория има
развита рамка относно тероризма, поради многото знания, които са получили за него. От
друга страна, читателите развиват стереотипни представи за “добрите” и “лошите”, които са
ясно разграничени в пресата. Според изследователката, честото излагане на статии, свързани
с проявина тероризъм, води до промяна в гледните точки в схващането на тероризма като
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форма на насилие или проява на патриотизъм, както и до промяна на политическите нагласи,
свързани с него.
Установено е също, че новините, свързани с тероризъм, влияят на езика и дискурса,
свързани с политиката за внушаване на страх или насърчаването на вземане на определени
политически решения, както и вярванията и заключенията на аудиторията относно
опасността, риска и страха от тероризма [ 6 ]. В материалите, отразяващи тероризма, се
наблюдава преобладаването на думите - страх, жертва, тероризъм и насилие - 18 месеца
преди и след атаките от 11 септември. Това показва, че отразяването на тероризма в пресата
се съпътства от нарастване на употребата на апели, предизвикващи страх, като и
подчертаване на връзката между тероризъм - страх и тероризъм – жертва.
За личността е трудно сама да се информира за проблемите на тероризма без
медийното посредничество, което засилва ролята на медиите и водачите на мнения в
обществото. Медийно рамкиране и активиране на темата за тероризма, както и налагането на
определени медийни стереотипи при отразяването и анализирането му играе важна роля в
изграждането на едни или други убеждения на личността по отношение на тероризма. Т.е.
медиите включително и пресата участват в налагането на определени схаващания за
тероризма и отхвърлянето на други като по този начин участва в оформянето на неговото
медийно лице. Като важни източници за информиране, медиите и в частност пресата
участват в изграждането на общественото мнение спрямо тероризма.
Атентатът в Бургас се появи неочаквано и внезапно като типично събитие с
терористичен характер и постави въпроса за тероризма и борбата с него на нова основа в
съвременната българска политика. Опасността от появата на терористични атаки на
територията на България предизвика много въпроси в българското общество и медиите,
които са свързани с потенциалните възможности за гарантиране на сигурността и
безопасността на българските граждани и чуждите граждани, пребиваващи в страната. При
отразяването на атентата в Бургас на страниците на в Известия се наблюдава национална
специфика. Тя е свързана с отразяване на атентата през призмата на руската политика и
интереса на руската аудитория към него като акцента е поставен върху някои съвременни
атентати, извършени срещу мирни руски граждани, както и положението на руските туристи
в България и безопасността на българския туризъм.
МЕТОД
Обект на анализ на настоящото изследване са статии, отразяващи атентата в Бургас
във в. Известия. Статиите са подбрани по ключова дума тероризъм и са подложени на
експертна оценка. Анализът на изследваните материали се прави врамките на едномесечен
период от началната дата на появата на събитието (18.07 – 17.08.2012 г.). Основният метод,
който е използван в изследването е качествен контент анализ.
В анализа на изследването се включва проучване на особеностите на медийния език и
установяване на модела на разпределение на статиите през изследвания месец. Изследвани са
също използваните думи и словосъчетания за означаване на атентата в Бургас. Проучени са
също и синонимите за етикетиране на извършителя на терора, водещите медийни теми и
историческите позовавания на настоящи и минали събития
[ 1, 2, 3 ].
ДИСКУСИЯ
Резултатите от изследването показаха, че във в. Известия се наблюдава известен
медиен интерес към атентата в Бургас в началото на периода (Графика № 1).
Най-големият пик в отразяването се наблюдава на втория ден от началото на
отразяването на събитието и включва 6 статии. Интересно е да се отбележи, че интересът
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към атентата в Бургас се запазва до 4-тия ден от началото на отразяването, след което се
наблюдава силен спад в интереса към събитието.
Характерно за медийния език и стил на в. Известия е, че акцентът е поставен върху
енформативната, а не емоционалната страна на медийните послания, отразяващи атентата в
Бургас. Статиите са кратки и информативни, с ясни медийни послания, тонът е умерен,
спазва се книжовната езикова норма. Във вестника е поместена и 1 аналитична статия, която
търси причините за поява на терористи единаци в световен мащаб и анализира спецификата
на съвременния “бял” и ислямски тероризъм.
В хода на изследването се установи широка употреба на думи и словосъчетания за
означаване на атентата в Бургас. Те се обособяват в следните основни групи:
• подчертаващи терористичния характер на на събитията;
• подчертаващи криминалния характер на събитията;
• неутрални думи и словосъчетания.
Графика № 1. Модел на разпределение на статии във в. Известия отразяващи атентата
в Бургас в периода 18.07 -17.08.2012 г.
7

брой статии

6
5
4
3
2
1
0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

дни

Най-често атентата в Бургас се определя като събитие с терористичен характер (взрив,
нападение, атака, тероистичен акт). Други думи подчертават криминалния характер на
атентата (престъпни действия). Други използвани думи носят по-формален характер и само
дефинират събитието, без да го класифицират по вид (инцидент).
Липсват думи и словосъчетания, които подчертават трагичния характер на
случващото се в Бургас, както и такива, които показват самоубийствения характер на атаката
за разлика от българските ежедневници Стандарт и 24 часа, където тези групи от думи и
словосъчетания се срещат често [ 4 ]. Отбелязва се главно терористичната природа на
атентата и неговия престъпен характер, рядко се употребяват неутрални думи. Липсата на
метафори за означаване на атентата вероятно е свързана със слабия интерес към събитието и
липсата му на национална значимост за руската аудитория. За руската аудитория вероятно е
от значение самото споменаване на атентата като форма на терористичен акт, но без
задълбочаване в неговата специфика.
Всъщност отразяването в българските вестници успява да се разгърне през целия
изследван едномесечен период и да продължи и след него, тъй като новината за атентата в
Бургас пряко засегна, както правителството на България, а така и обикновените български
граждани [ 4, 5 ].Отразяването на атентата във в. Известия се характеризира с краткотраен
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медиен интерес, ниски пикове и бърза загуба на интерес към събитието още вначалото на
изследвания период. В медийните апели акцентът е поставен върху информативната страна,
а не върху емоционалната страна на отразеното събитие, докато в българските вестници 24
часа и Стандарт тези две тенденции присъстват успоредно в медийните послания. При тях в
част от изследваните статии отразяването се характеризира с висок емоционален тон,
особено в началото на изследвания период и по-често във в. 24 часа [ 4, 5 ].
Във в. Известия се отбелязва се, че атентата е засегнал израелски граждани, отразява
се предположението, че е извършен от терористичната организация Хизбула, отразяват се
позициите на Израел, САШ (свързани с приписване на отговорност на Хизбула и Иран за
извършване на атентата) и Иран (свързана с отхвърляне позицията на Израел САЩ) спрямо
атентата. Забелязва се, че липсва анализ на отразените позиции на отделните субекти в
световната политика със собствено мнение за атентата в Бургас като гореспоменатите.
Отразената официална. руска позиция на президента Путин е в рамките на изказване на
съболезнования на израелския премиер и решителното осъждане на извършения атентат.
По отношение на синонимите, използвани за етикетиране на извършителя на
терористичния акт в Бургас най-често се представя като самоубиец, терорист, престъпник и
др. Липсва употреба на неутрални синоними като извършител и др.
ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ
Основните медийни теми във в. Стандарт включват “Атентата в Бургас”, “Позиция и
действия на българските власти”, “Предполагаемата роля на Хизбула в атентата“, Позицията
на Иран”, “Позицията на Израел и САЩ спрямо атентата в Бургас” и “Руска солидарност с
жертвите на терора”.
В първата тема “Атентата в Бургас” фокусът е насочен към спецификата на атентата,
жертвите на терора и извършителя на терористичния акт. В тази тема е обърнато внимание
на засегнатите израелски туристи и специален акцент е поставен върху пребиваващите руски
туристи в България и тяхната безопасност в страната.
Във вестника са отразени и различни гледни точки относно самоличността на
атентатора.
Втората медийна тема “Позиция и действия на българските власти” включва
действията на правителството и полицията за справяне със събитията в Бургас.
Третата тема “Предполагаемата роля на Хизбула в атентата“ е свързана с опасенията,
че терористичната ортанизация Хизбула е организирала и извършила атентата в Бургас.
Четвъртата медийна тема е наречена “Позицията на Израел и САЩ спрямо атентата в
Бургас” и включва изявления и политически позиции на израелския премиер и американския
президент Барак Обамапо отношение на терористичния акт в Бургас. Отразена е
официалнатапозиция на двете страни и приписването на отговорност на Хизбула и Иран за
извършване на атентата.
Петата медийна тема „Позицията на Иран” е свързана със становището на иранското
правителство, което отрича участие в атентатата и изразява несъгласие с изразените позиции
на ИзраелиСАЩ.
Шестата медийна тема “Руска солидарност с жертвите на терора” е свързана с прояви
на съпричастност с жертвите на терора от атентата в Бургас от страна на руския президент
ВладимирПутин.
ИСТОРИЧЕСКИ ПОЗОВАВАНИЯ
Резултатите от изследването показаха, че историческите позовавания за събитията в
Бургас включват събития от настоящата история и липсват позования на минали
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исторически събития миналата история като преобладават тези свързани с еврейското и
руското историческо настояще.
Във в. Известия са включени главно исторически препратки към събития от
настоящата еврейска история, включваща терористични актове срещу мирни еврейски
граждани като свързват взрива в Бургас с 18-годишнина от атаката в център на еврейската
общност в Буенос Айрес, както и терористичните актове срещу еврейски граждани в
Тайланд, Индия, Кения и Кипър.
Интересна руска специфика в отразяването на вестника е свързана с историческите
препратки към съвременни терористични актове на територията на Русия в театъра в
Дубровка, на летище Домодедово и в московското метро.
Вижда се, че два от акцентите в позоваванията във в. Известия са свързани с
препратки към други атентати спрямо невинни еврейски граждани или руски граждани. Това
е медийната рамка през която в. Известия възприема и отразява атентата в Бургас.
В отразяването на в. Ивестия се забелязва националната руска специфика, свързана с
акценти върху новини, които биха привлекли вниманието на руската аудитория като
позовавания на съвременни терористични актове, извършени на руска територия,
положениетона руските туристи в България и българския туризъм.
От световната настояща история особено внимание е обърнато на терористичните
актове от нов тип като този на атентатът на Мохамед Мера през 2011 г. във Франция,
атентата на Брайвик в Швеция и атентата на Холмс в кинотеатъра на град Аврора, щата
Колорадо и определянето им като терористи от новата съвременна вълна. Посочен е и
атентата, извършен срещу американския президент Роналд Рейгън от Хиксли. Вестникът
обръща специално внимание върху атентати от най-ново време и търси спецификата на
съвременния тероризъм и терорист/и-извършител/и. Специално място е отделено на
горепосочените терористи единаци и на техните предтечи - Барух Голдщайн, Тимоти Маквей
и Тед Качински.
На страниците на вестника липсват исторически позовавания от миналата история,
защото акцентът е поставен върху позовавания от настоящата история. Атентатът в Бургас
не засяга пряко руската общественост и не предизвиква широки медийни дискусии във в.
Известия, както по времето на атентата в Беслан, който беше голяма руска трагедия и получи
широк медиен отзвук във вестника. При отразяването на атентата в Бургас по-скоро се търси
типичното за терористичния акт като цяло, а не конкретно-специфичното в него. Той се
отразява и разглежда като част от поредица други съвременни терористични атентати .
Литературните позования са редки и включват препратки към Корана (м. Рамадан,
Аллах и Джихад).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се обобщи, че резултатите от изследването показаха известен,
макар и краткотраен медиен интерес към атентата в Бургас от страна на в Известия.
Установена е употреба на думи и словосъчетания за означаване на атентата в Бургас, които
подчертават терористичния или престъпния му характер, както и се наблюдава рядко
употреба на неутрални думи.
Липсват метафори за означаване на събитията в Бургас, което се свързва от една
страна с малкото значение на инцидента за руската аудитория, слабия медиен интерес и
липса на необходимост за осмисляне на терористичния акт в рамките на съвременната руска
история.
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Исторически позовавания, включват събития предимно от настоящата история.
Акцентът в историческите позовования е поставен върху събития от съвременната еврейска
и руска история и по-специално бомбени атентати срещу мирни еврейски и руски граждани.
Отразяването на атентата в Бургас е свързано с определена национална специфика за
преобладаване на теми важни заруската аудитория като положението на руските туристи в
България и тяхната бъдеща безопасност на българска територия.
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ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ:
ПРОЕКТЪТ МИСТРА В БУРГАС
Доц. д-р Ергюл Таир, Департамент Психология, ИИНЧ-БАН
GOOD PRACTICES TRANSFER FOR SOCIAL INCLUSION:
PROJECT MISTRA IN BURGAS
Assoc. Prof. Ergyul Tair PhD, Department of Psychology, IPHS-BAS
Докладът проследява прилагането на интеграционен проект по Програмата за учене през целия живот
през последните 2 г. в гр. Бургас. Целта на проекта е да се ангажират политици, представители на
местната власт и заинтересовани страни от публичния и частния сектор в дейности, насочени към
интеграционните политики и целевите интервенции (като напр. подкрепа за обучение, включване в
пазара на труда, културно посредничество, жилищна политика и т.н.), определени като добри практики
на европейско равнище за социално включване на имигранти, роми или други уязвими групи. Целта на
МИСтра е да се пренесат модели и елементи от добри практики от градовете Дъблин, Берлин, Виена и
Болоня към четири целеви града Таранто, Бургас, Прага и Будапеща.
Paper presented implementation of Life Long Learning project MiStra in Burgas in last two years. MiStra is a
mainstreaming project aiming to involve policy makers, local authorities and public and private stakeholders on
projects aimed at the integration of policies and target interventions (supporting for training, work insertions,
cultural mediation, housing policies, etc.) identified as good practices at European level for social inclusion of
migrants, Roma and other minorities. Aim of MiStra is to transfer models and elements of good practice from
Dublin, Berlin, Vienna and Bologna in four chosen target cities Taranto, Burgas, Prague and Budapest.

ВЪВЕДЕНИЕ
Имиграцията в Европа има своята дългогодишна традиция, като практиките на
съвместно съжителство с големи имигрантски общности е обичайно явление в градовете на
редица страни. През януари 2013г. чуждестранните граждани (граждани на трети страни) с
право на прибиваване в 27-те страни на общността са 20,4 млн. души и представлява 4,1% от
общия брой на населението. Към тях трябва да прибавим и 13,7 млн. души граждани на 27-те
членки, които живеят в страна, различна от собствената им. Най-много имигранти живеят в
Германия (7,7 млн.), Испания (5,1 млн.), Обидиненото кралство (4,9 млн.), Италия (4,4 млн.)
и Франция (4,1 млн.) [1]. Най-многобройните групи на граждани на трети държави в EC ca c
произход от Турция, Мароко, Албания, Алжир и др. През последните години се увеличава и
потока от Сирия, Афганистан, Ирак и др. Мащабите на миграционните процеси отправят
предизвикателства към европейските правителства и институции поради своя интензитет и
специфични структурни трансформации. С нарастването на имигрантския поток постепенно
темата се превръща в значим политически, икономически и социален проблем.
Ситуацията в България е малко по-различна, защото все още емиграцията в страната
надвишава имигратския поток, но ясно се забелязва тенденция за промяна. Предполага се, че
България се намира в началната фаза на превръщане от страна на произход и транзит на
имигранти в крайна дестинация. По приблизителни данни и мнения на различни експерти
броят на чужденците, пребиваващи в България вече е към 150 000 души, включително
сезонни работници и незаконно пребиваващи (оценките за нелегално пребиваващите
имигранти в България варират между 30 000 и 50 000), т.е. приблизително около 2% от
населението на страната. Готовността на България за справяне с интеграцията на
имигрантите беше остро поставена на дневен ред в резултат на нарасналия бежански поток
към страната през 2013г. и все още продължава да е актуална тема. Когато коментираме
интеграцията на имигрантите няма как да не посочим и трудностите пред социалното
включване и на други уязвими групи в страна през последните години, сред които попадат
предимно представители на малцинствата и най-вече ромите.
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Интеграцията на имигрантите и малцинствата, включително и ромите, е приоритетна
тема на европейско, национално и регионално ниво. Основен принцип в политиката на
Европейския съюз е разработването на съгласуван подход по отношение на интеграцията,
включващ консолидиране на правната рамка, очертаваща условията за достъп и престой на
граждани на трети държави, обща рамкова директива, определяща основните права на
имигрантите, работещи в EC, както и на директива относно условията за приемане и
пребиваване на висококвалифицирани имигранти. Темите, на които се акцентира са
заетостта като ключов елемент от интеграционния процес и ефективната интеграция на
имигрантите на пазара на труда, образованието и обучението. Значимостта на културните
аспекти на интеграцията също се дискутират, като акцентът е върху междукултурният
диалог, включително междурелигиозният, които се превръщат във важен инструмент за
насърчаване на успешната интеграция и на борбата с расизма и екстремизма [2].
Разработени са и основни приниципи за ръководство на политиките на ниво на
отделните държави. В сферата на заетостта се включват мерки за предотвратяване на
безработицата чрез образователни и обучителни дейности, по-ефективни системи за
признаване на квалификация, борба с дискриминацията на работното място и поощряване на
трудовата заетост на жените-имигранти. В сферата на образованието се акцентира върху
целенасочени езикови курсове и обучения, чрез които да бъде улеснена интеграцията в
училищната среда. В областта на осигуряване на административни услуги се препоръчват
инициативи за равен достъп до държавни институции, включващи антидискриминационни и
информационни дейности. Оособено внимание се отделя и на значението на ежедневните
контакти и ключовата роля на дейностите на регионално и местно ниво [3].
Предизвикателствата пред интеграцията на имигрантите са много и различни, и те
трябва по-скоро да се разглеждат като свързани, отколкото по единично: нивата на заетост са
свързани с образованието и квалификацията на заетите, както разбира се и със състоянето на
пазара на труда; липсата на възможност за заетост лесно води до социално изключване и
бедност; колкото по-високо е нивото на социално изключване, особено при имигранти и
малцинства, толкова по-висок е рискът от проява на феномени като дискриминация, расизъм
и стигматизация към тях.
В отделните европейски страни могат да се открият както общи, така и много
различни подходи за интеграция и социално включване на имигрантите. Например, в
приемащи страни като Германия и Австрия проектите често се базират на продължителния
им опит с гастербайтери или трудови имигранти, на бежански потоци и събирания на
разпокъсани семейства. Други европейски страни, например Италия става приемаща страна
относително късно – през 80-те и 90-те години на миналия век, дължащо се най-вече на
нарастващия икономически просперитет и на пренасочването на имигрантските потоци в
резултат на по-рестриктивните мерки, прилагани от страните в северна Европа. Подобна
тенденция на нарастване на потока на имигрантите може да се наблюдава и в редица
Централни и Източно-европейски страни като Унгария например, която регистрира
увеличаване броя на имигрантите и затруднения в превенцията на тяхното социално
изключване (за подробности относно отделните страни виж осъществените анализи за
отделните градове на интернет страницата на проект МИСтра: http://www.mistraproject.eu).
В България ситуацията с имигрантите може да се разглежда като по-различна от тази в
Западна Европа, където значителна част от имиграните през последните години произхождат
от бедни или слабо развити страни, което определя и по-ниския им икономически,
образователен и културен статус. Емпиричните данни и мнението на експертите е, че
имигрантите в България имат добър икономически статус и значителна част от тях са заети
(близо една трета имат собствен или семеен бизнес). Също така, голяма част от тях имат
добро образование и квалификация [пр. 4]. Разбира се, че това описание се отнася до
чужденците, които пребивават от години в България и са добре устроени в обществото, но не
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така стои проблемът със социалната и културна адаптация на новозаселващите се имигранти
и потоците бежанци от последната година. Още повече, че в България все още няма
официална миграционна политика, каквато имат страни като САЩ, Канада, Австралия,
Испания, Великобритания и др., в които правителствата се опитват да регулират
имиграционните процеси [3].
Както посочихме и по-горе, редица европейски страни имат дългогодишен опит и
разработени програми и добри практики за интеграция на имигрантите. Едно приложение на
тези добри практики за социалното включване на имигранти и други уязвими групи предлага
разработеният през последните две години проект в България, по-конкретно в гр. Бургас.
Проктът МИСтра (MiStra – Migrants Inclusion Strategies in European Cities 1) има за цел да
пренесе модели и елементи от добри практики от градовете Дъблин, Берлин, Виена и Болоня
към четири целеви града – Таранто, Бургас, Прага и Будапеща. Градовете с добри практики
са градове модели, които имат редица успешни проекти, реализирани в последните години
по отношение на социалното включване. Целевите градове са избрани в резултат на анализ
на техните потребности и затрудненията им да се справят с нарастващия поток на имигранти
и/или социалното включване на различни етнически малцинства. Идеята и методологията на
проекта се базира на опита на участващите организации в последните 6г. в областта, както и
на успешно реализиран предишен проект LeCiM (Learning Cities for Migrants Inclusion, за
подробности виж http://lecim.ciofs-fp.org).
В рамките на проекта всички участващи страни приемат общо разбиране за
социалното включване. „Социално включване означава да се опитаме да разрешим
проблеми, причинени от обществото или отделни хора, както да променим грешни или
недалновидни политически решения от миналото. Следователно, когато говорим за процеса
на социално включване отчитаме и необходимостта от идентифициране на структури,
обстоятелства и т.н., които причиняват социално изключване”. Позицията на проекта за
социалното включване кореспондира с европейската идея за изграждането на включващо
общество, но е насочена предимно към имигрантите и малцинствата [9].
Подходът, който се прилага в проекта е ориентиран към обвързване на
професионалното обучение и квалификационните курсовете със социалната политика и
предоставянето на социални грижи. Именно поради това проектът е ориентиран към
градовете и техните системи за социални грижи и интеграция. Нека обясним по-подробно
защо проектът МИСтра е насочен към градовете. Първо, градът е оптималната дименсия да
се изследват потребностите на целевите групи и пропуските в социалната система, най-вече
по отношение потребностите на уязвимите групи, в частност имигрантите и малцинствата.
Второ, на нивото на града предизвикателствата са много: липса на капацитет за управление
на многообразието, липса на специфични инструменти за измерване на достъпа до
професионално обучение и социални услуги, както и широко разпостранената
невъзможност на представителите на местната власт за достъп до добри практики на
европейско ниво, ноу-хау и обмен. От друга страна, когато сме на регионално ниво или в
града се предоставят редица интересни възможности за осъществяване на значимо
въздействие върху живота на хората.
МЕТОДОЛОГИЯ
За да представим методологията, която използва настоящият проект трябва да се
опитаме да отговорим на въпроса: Как могат да се прилагат успешно практики/модели от
един град в друг?

1

MiStra – 2012-3679-531325 – LLP – 1 – IT – KA4MP
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Проектът МИСтра се опитва да подобри интеграцията на имигранти/малцинства чрез
обмен на успешни практики и обучителни дейности между градовете. Накратко ще се
опитаме да систематизираме инструментите и идеите, които успешно са проверени в
проекта. За начало трябва да отбележим, че обменът между градовете се основава на два
основни елемента: 1) подходящо съчетание между градовете (the matching of the cities) и 2)
прилагане на програмата за обмен (implementation of exchange). По време на процеса на
обмен, парнньорите в проекта се опитаха да свържат потребностите на целевите градове с
вече разработените решения, услуги и др. от градовете с добри практики. Следните
инструменти бяха използвани в проекта, които могат да се определят като полезни за
процеса на обмен:
І. Инструменти за подготовка и реализиране на обмена
1) Анализ на потребностите на целевите градове – важен предварителен документ,
който е полезен за обобщаване на наличните данни относно потребностите на
имигрантите/малцинствата и пропуските в социалната система на целевите градове.
Анализът на потребностите беше осъществен въз основа на статистически данни и
интервюта с представители на различни местни публични и частни организации
(представители на местната власт; представители на НПО, работещи по проблемите на
имигрантите/малцинствата, експерти по проблемите на малцинствата и др.). Основните
елементи в анализа на потребностите на целевите градове е систематизиран в табл. 1.
Таблица 1. Схема за анализ на потребностите на целевите градове
Анализът на потребностите включва:
• Демографска справка за имигрантите и малцинствата в страната и в целевия град
• Преглед на историята на имиграцията (произход на малцинствата), както и правната
рамка и важните институции на национално, регионално и местно ниво, които работят
по проблема
• Картина за настоящото образователно ниво на целевата група и ситуацията на пазара
на труда
• Картина на потребностите на НПО-та и наличните социални мрежи за интеграция
• Приложените в града политики и проекти по отношение на целевите групи
• Значими и неотложни потребности на целевата група
• Заключение
В края на анализа се предоставят контактите на лицата, подготвили анализа за по-подробна
информация или последващи въпроси.
Анализът на потребностите на целевите градове (Бургас, Будапеща, Прага, Таранто) може да
бъде намерен на интернет страницата на проекта: http://www.mistraproject.eu Напр. Анализ на
протребностите на град Бургас, България може да бъде намерен на следния адрес:
http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/needanalyses_Burgas.pdf

2) Анализ на добрите практики – анализът на добрите практики или на града модел
също е важен предварителен документ и съдържа релевантни данни за специфичните
социални системи, практики и др. Нещо повече, анализът на добрите практики представя
първите възможни отговори на посочените от целевите градове потребности. В рамките на
проекта беше важно авторите на добрите практики да могат да се запознаят с анализа на
потребностите на целевите градове преди да подготвят анализа на добрите практики.
Основните елементи в анализа на добрите практики в градовете модели е систематизиран в
табл. 2.
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Таблица 2. Схема за анализ на добрите практики в градовете модели
Анализът на града модел включва:
• Демографска справка за имигрантите и малцинствата в страната и в града модел
• Преглед на историята на имиграцията (произход на малцинствата), както и правната
рамка и важните институции на национално, регионално и местно ниво, които работят
по проблема
• Описание на добрите практики:
o Основна информация за проекта (цел,целеви групи, продължителност и др.)
o Описание на конкретните дейности
o Интерес към проекта от гледна точка на местните власти и потребителите на
проекта
o Описание на крайните потребители на проекта
o Информация относно преносимостта на проекта в други контексти
o Препоръки за приложениет на практиките
В края на анализа също се предоставят контактите на лицата, подготвили анализа за поподробна информация или последващи въпроси.
Анализът на добрите практики от градовете модели (Дъблин, Виена, Берлин, Болоня) може да
бъде намерен на интернет страницата на проекта: http://www.mistraproject.eu Напр. Анализът на
града модел Дъблин, Ирландия може да бъде намерен на следния адрес:
www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/Mistra_Dublin_research_good_practices.pdf

3) Семинар за подходящо съчетание между градовете (Matching seminar) –
семинарът е среща лице в лице между представители от градовете модели и целевите
градове. Целта на семинара е да се изградят връзки между целевите градове и техните
потребности с градовете модели, които предлагат добри практики за удовлетворяване на тези
потребности. Семинарът за подходящо съчетание между градовете съдържа три основни
елемента:
• Проучване на добрите практики чрез презентации и по-детайлна информация
посредством т.нар. обменен търг (exchange mart, виж точка 4 по-долу);
• Подходящо съчетание между целевия град и града модел чрез отговор на някои
съществени въпроси: „Кой град предлага най-интересния модел(и) за конкретния
целеви град и за неговите потребности?”, „Възможно ли е да се приложи такъв
модел в рамките на следващите 12 месеца?”. Резюме на решенията могат да се
видят в матрицата за обмен.
• Двустранен план (план между целевия град и града модел) в същността си
представляма план на трансфер между двата града (виж по-долу в точка ІІ).
4) Обменен търг – този т.нар. търг предоставя по-детайлно обяснение на добрите
практики в директна среща между представителите на градовете модели и целевите градове
(организациите, които участват в проекта и представители на местната власт,
имигрантите/малцинствата и/или други заинтересовани страни). По време на тази среща
представители от целевия град (предимно представители на местната власт) имат
възможност да се срещнат с експерти, работили по прилагането на добрите практики от
градовете модели, да получат подробна информация, материали и др. Представителите на
целевите градове имат възможност да зададат допълнителни въпроси, за да разберат дали
специфичната ситуация в техния град може да се реши и/или подобри чрез прилагането на
предлаганите добри практики.
5) Матрица за обмен – разработената матрица съчетава критериите за обмен между
четирите целеви града и градовете модели. Също така предоставя информация за
възможните трансферни дейности (за подборности виж матрицата за обмен на адрес:
http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/exchange_matrix_BG.pdf).
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ІІ. Инструменти по приложение на обмена
След като всеки целеви град открие своята добра практика започва истинския процес
на обмен. По време на процеса на трансфер бяха приложени следните инструменти:
1) Разработване на план за трансфер – планът е съвместен документ, разработен
между целевите градове и градовете модели. Целта на плана е да подкрепи и да служи като
указание (ръководство) за процеса на трансфер за всички: партньори, заинтересовани страни,
професионалисти. Планът предоставя детайли по отношение на добрите практики, на
конкретни дейности като наставнически визити и описва включването на специфични
професионалисти като местни експерти (културни медиатори), представители на
имигрантската общност (малцинствата) и местната власт и др. Планът включва и времева
таблица.
2) Семинари за местно самоуправление (Local Empowerment Workshops) – семинарите
са сърцевината на трансферния процес. Те осигуряват среда за структуриран диалог между
отделните страни, включени в процеса на трансфер – доставчици на професионално
обучение, представители на имигратските/малцинствените общности, представители на
местната власт, професионални сдружения и всички останали заинтересовани страни. Целта
е да се преустановят неработещите практики или най-малкото да се ограничат затрудненията
пред реализирането на потребностите в целевите градове или да се ограничат препятствията
пред социалното включване на имигрантите и малцинствата. В рамките на проект МИСтра
бяха реализирани по три семинара във всеки един от целевите градове. Всеки семинар е с
продължителност от 1,5 дена и резултатите се съхраняват под формата на обобщени доклади.
Представител на града модел участва във всеки един от семинарите и подпомага процеса по
трансфер на добрата практика.
3) Двустранни посещения – посещенията подпомагат процеса на трансфер чрез
предоставяне на допълнителна възможност на целевите градове да видят на място как работи
добрата практика или възможност на място да се обсъдят възникнали проблеми или въпроси
от организационен, финансов или друг характер. Посещенията се планират за определено
време, обикновено след стартиране на процеса на трансфер, за да могат да се реализират в
решителен за трансфера момент.
4) Наставления – инструмент за посредничество, който лесно се осъществява чрез
чести срещи между градовете партньори посредством е-мейл и скайп, инициирани от
приемащата страна. Тези „срещи” между представители на целевия град, града модел и
организацията, подкрепяща процеса на трансфер са полезни за обсъждане на процеса, за
отговор на възникнали проблеми, затруднения или за изясняване на етапа на трансфер във
всеки един момент.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕСА
НА ОБМЕН МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ БОЛОНЯ И БУРГАС
Осъщественият в гр. Бургас анализ на потребностите представи някои съществени
аспекти, на които ще обърнем внимание в настоящото изложение (цялостният анализ е на
адрес: http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/needanalyses_Burgas.pdf). На
първо място, прегледът на демографската картина установи, че близо 5% от населението в
града и 19% от населението в областта декларират етническа принадлежност различна от
българска (за подробности виж Табл. 4). Двете най-големи малцинствени групи в областта са
турска и ромска, съставящи съответно 41% и 37% от общността, декларирала етническа
принадлежност различна от българска. Чужденците, които имат статут и пребивават законно
в Бургас и региона представляват малка част от общността с небългарски етнически
произход и включва предимно граждани на Русия, Украйна, Молдова, Армения, Германия,
Полша и др.
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Таблица 4. Статистически данни за населението в страната, областта и Бургас [5]
Населено
място
Общо за
страната
Област
Бургас
Община Бургас

Лица, отговорили на
въпроса за етническа
принадлежност

Етническа група
Турска
Ромска

Българска

6680980

5664624

588318

370544
191653

298128
179383

49354
6264

Друга

Не се
самоопределям

325343

49304

53391

18424
3871

2632
1407

2006
728

Ограничението на изложението не ни позволява да навлезем в дискусия относно
представените демографски данни и най-вече реалния процент на ромите в България и
допусканията на някои експерти за по-голям действителен брой от посочените. Заслужава да
се отбележи, че според данните от преоброяването на населението от 2011 г. процентът на
самоопределилите се в страната като роми е 4,9% [5], докато са налице оценки, според които
ромите са 10,3% от българското население. Тази оценка е цитирана и в официалния документ
на Европейската комисия, с който страните членки са поканени да подготвят национални
ромски стратегии [8]. За целите на настоящия анализ ще използваме официалните данни от
преброяването и ще приемем, че ромите и етническите турци в Бургас и региона представляват
значителна част от общността, декларираща различен етнически произход от мнозинството.
Няма да навлизаме и в детайли за частта на анализа на потребностите по отношение на
образователното ниво на малцинствата и за тяхното присъствие на пазара на труда, защото
това са данни, които често се цитират и дискутират. Все пак заслужава да се отбележат някои
основни положения. Както статистическите данни, така и различни изследователи посочват, че
образователното ниво на малцинствата, особено на ромите е най-ниско в сравнение с другите
етнически групи [пр. 6]. Едва 0,3% от ромите и 4,1% от представителите на турската етническа
общност имат висше образование (спрямо 20% от общата популация). Едва 6,8% от ромите и
25,6% от турците имат средно образование (спрямо 43,7% от общата популация), а 35,2% от
ромите и 43% от турците имат основно образование (спрямо 22,8% от общата популация).
Нивото на неграмотност при ромите достига до 11,8% и 4,7% при турците, спрямо 0,5% за
българската етническа група. Ситуацията на пазара на труда е динамична, но въпреки това
основните тенденции са ясни и за съжаление отново са неблагоприятни за представителите на
малцинствата. Обикновено коефициентът на заетост при ромите е 2-3 пъти по-нисък отколкото
в общата популация, докато коефициентът на безработица е близо 3 пъти по-висок, отколкото
при общата популация [6]. Незадоволителни или лоши са и жилищните условия на
малцинствата и по-специално ромите, както и достъпа им до здравни услуги [пр. 7].
Разбира се, налице са и редица нацинални стратегии за за подобряване на социалното
включване на различни уязвими групи, включително и роми. Сред тях са: Национална
стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020), Национелен план за
действие по Десетилетието на ромското включване (2005-2015), Стратегията за
образователна интеграция на деца от етническите малцинства, Националната стратегия за
подобряване на жилищните условия на ромите в Република България (2005-2015) и т.н.
Редици институции на национално ниво участват в реализацията на тези стратегии като
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – МС,
Център за образователна интеграция на деца от малцинствата - МОН, МТСП, Агенция по
Заетостта, ДАЗД, КЗД и др. Налични са и редица институции на местно ниво, които участват
в прилагането на стратегиите за социално включване, като голяма част от тях бяха поканени
и взеха участие в реализирането на проект МИСтра (за подробности виж Табл. 6).
Анализът на демографската картина, ситуацията на пазара на труда, образователните
предизвикателства, както и интервютата и срещите с представители на местната власт и
училищата, НПО-та в Бургас и всички заинтересовани страни доведе до извеждането на три
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големи и неотложни потребности по отношение на малцинствата в Бургас и региона. На
първо място, заетостта или необходимостта от осигуряването на по-добър достъп до
пазара на труда на представителите на малцинствата, особено ромите. Също така
необходимостта от по-добра квалификация или преквалифициране на безработните роми. Не
може да се пренебрегне в тази насока и необходимостта от по-ефективни и конкретни
механизми за осигуряване на постоянна (продължителна) заетост за трудоспособните роми.
На второ място беше посочена необходимостта от по-добро образование, както постигане на
по-висок образователен ценз, така и най-вече необходимостта от по-добра професионална
ориентация и професионалното обучение и квалификация на ромите в съответствие с
изискванията на пазара на труда. На трето място може да се посочи необходимостта от
толерантност, защото въпреки всички програми по отношение на равнопоставеност и
справяне с дискриминацията значителна част от представителите на малцинствата споделят
за преживяване на нетолерантност, враждебност и дискриминция.
Така изведените потребности, отразени в Анализа на потребностите на Бургас бяха
представени на Семинара за подходящо съчетание на градовете (проведен във Виена през
април 2013) и в резултат на Обменния търг се стигна до съчетаване на градовете Бургас и
Болоня. Планът за трансфер включваше прилагането на Антидискриминационен модел
(Antidiscrimination Node), разработен съвместно от публичния и частния сектор в град
Болоня (Подробности за модела могат да се видят в Анализа на град Болоня на адрес:
http://www.mistraproject.eu/wpcontent/uploads/2013/03/Mistra_Bologna_research_good_practices
1.pdf или в интернет страницата на организацията, прилагаща модела в Болоня:
www.poverivergognosi.it/Nodo_antidisciminazioni). В съответствие с инструмените на проекта
беше разработен План за трансфер, който да се реализира в периода юни 2013-май 2014г.
посредством три семинара за местно самоуправление.
Таблица 5. Основни характеристики на Антидискриминационната мрежа на Болоня
Кратко описание

Цели

Моделът предоставя
процедури за
медиация в
множество различни
ситуации, оформени
на принципа на обща
мрежа или възел.
Целта е да се намерят
ефективни решения
или адекватна
консултация по
отношение на редица
правни процедури.
Основната идея е
насърчаване на
медиацията като
метод за
умиротворяване, за да
се избегнат
социалните контрасти
и да се насърчи
кохезията
(сътрудничеството)ме
жду отделните
институции.

Насърчаване на
социалното включване и
активиране на процедури
за социално
посредничество в
случаите на подадени
сигнали за
дискриминация.
Формата за помирение се
прилага чрез активиране
на протокол, споделен
със всички центрове,
включени в Регионалната
антидискриминационна
мрежа.
По този начин се
насърчава културата на
съвместно съжителство,
за да се ограничи
социалното напрежение и
да се увеличи
сътрудничеството между
различните групи/ култури
и предотвратят
дискриминационни актове
от най-различен характер.

Фактори за
успех
Наличието и/или
изграждането на
широка мрежа от
институции и/или
органи-зации от
публичния и
частния сектор.
Добра подготовка
и високи
компетенции на
лицата, които
прилагат модела
и най-вече
операторите,
които обработват
подадените
сигнали за
дискриминация.

Участници

Резултати

Екип: културен
медиатор, обучители,
антрополози,
социолози, психолози,
социални работници,
ръководители на
проекта.
Ключови актьори
или кой прилага
проекта: Асоциации,
професионални
сдружения, публични
институции и др.
Партньори:
Асоциации,
професионални
сдружения, публични
институции,
адвокатски кантори,
обучителни центрове
и др.

В много от
случаите
разговорът или
натискът, който
се оказва върху
включените в
дискриминационни актове
страни е
достатъчен, за да
осъзнаят
случилото се и да
преразгледат
собствената си
позиция.
Често се стига до
помирение, като
се избягват
конфликтите и
стартирането на
правни
процедури срещу
извършителите
на дискриминационните актове.
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Прилагането на предложената Антидискриминационна мрежа в Бургас стартира с първия
семинар за местно самоуправление през юни 2013г. Още в началото участниците и страните
партньори по проекта обсъдиха модела и неговата приложимост в Бургас. Въпросите, на
които трябваше да се даде отговор бяха: Възможно ли е прилагане на модела по начина, по
който е запланувано и описано в Плана за трансфер? Трябва ли да се промени, за да
съответства на потребностите и очакванията на институциите и организациите, които се
включиха в реализацията на проекта на местно ниво?
Таблица 6. Институции и организации, включени в проект МИСтра в Бургас
Публични институции
Община Бургас
Общински съвет – Бургас
Областна Администрация – Бургас
Регионален Инспекторат по
образование
ОДМВР – Бургас
МКБППМН – Бургас
ДАЗД, ГДКПД – Бургас
КЗД – Бургас
Ресурсен център – Бургас и др.

Неправителствени
организации
Фондация „Областен
Ромски Съюз”
ЦМЕДТ „Амалипе”
АБДМП – Бургас
Сдружение „Равновесие”
Сдружение „Доза обич”и др.

Образователни институции
ОУ „Христо Ботев” – г. Бургас
ОУ „Христо Ботев” – с. Росен
СОУ „Христо Ботев” – г. Камено
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – г.
Средец
СОУ „Йордан Йовков” – г. Бургас
ОУ „Васил Левски” – г. Бургас
ОУ „Отец Паисий” – с. Равна гора
ПГТ „Проф. д-р А. Златаров”
БУ „Проф. д-р А. Златаров” и др.

Постепенно в срещите и дискусиите с участващите институции и организации от
Бургас, както и с партньорите от Болоня се стигна до идеята за промяна на предложения план
за трансфер. Прие се идеята за използване само на част от модела чрез изграждането на
обществен Форум в Бургас, който да работи за решаване на проблемите на децата от
малцинствата. Бяха посочени различни примери от живота на децата, които свидетелстват за
някои сериозни предизвикателства: липса на информация при част родителите как и с
помощта на кого да решат въпросите за образованието (напр. проблем със записване в
училище на деца, които нямат ЕГН; разходи за път до училище от една населено място в
друго и т.н.) или здравето на децата (ваксини и др). Основното, което може да се обобщи по
отношение проблемите на децата от малцинствата в района е липсата на информация към
коя институция да се обърнат родителите, липсата на добра координация между отделните
институции, удължаване на времето за решаване на конкретен проблем и др. Въпреки
различните проблеми на децата от малцинствата и тези с имигрантски произход се стигна до
заключението, че последните не могат да бъдат изключени от дневния ред на Форума. След
различни предложения и обсъждания се прие от мнозинството участници той да бъде
определен като Форум за интеграция на деца на имигранти/малцинства (ФИДИМ).
На втория семинар в рамките на проекта през октомври 2013 г., партньорите от Болоня
помогнаха на участниците във Форума със съвети и конкретни примери от работата на
оригиналния Форум в Болоня и как този в Бургас може да заработи по-ефективно. По време
на семинара бяха изясни мисията и основните учасници във Форума, начина по който ще
функционира, както и времевата рамка. Внимание беше обърнато и на общата рамка на
потребностите на децата с имигрантски и малцинствен произход в региона, по-конкретно се
стигна до идея за изработване на Карта на малцинствата/имигрантите в района. Също така се
изведе необходимостта от изработването на Карта на компетентните институции в региона,
които работят по проблемите на децата от малцинствата. В резултат от работата по
изграждане на Форума се възприе идеята, че той ще остане отворен за всички, които искат да
участват в него, за да може да отговори на повече въпроси и да съдейства за решаването на
по-широк кръг проблеми. Сподели се мнението, че Форумът би бил по-привлекателен за
институциите, ако покаже, че може да решава проблеми с различен характер. Участниците се
обединиха около идеята, че Форумът трябва да има своя електронна поща и списък с имейли, както да регистрира страница в социалните мрежи (Фейсбук). Също така се прие
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идеята, че най-вероятно ще се работи в малки групи по конкретни въпроси и всяка група ще
има свои членове и координатор.
Наред с изграждането на Форума участниците имаха възможност да подобрят своите
умения за посредничество или как да общуват и работят по-ефективно в мултикултурна
среда. Бяха представени и обсъдени основните понятия и проблеми в темата: стереотипи и
предразсъдъци; техния произход, значението им в живота на обществата, моделите, по
които действат и тяхното въздействие върху всекидневния живот. Бяха отразени и някои
възможности за разрешаване на конфликтите и насоки за интеркултурна медиация.
На третия семинар по проекта през април 2014г. участниците във Форума
представиха двете Карти, които са резултат от дейността на участниците. Първата, Карта на
етническите малцинства в Бургас, обединява усилията и работата на представителите на
неправителствените организации в региона (Табл.7). Картата включва актуални данни в
резултат от работа на терен и анализ на наличните данни, относно имигрантите и основните
малцинствени групи в Бургас и региона. В Картата са описани имигрантите и етническите
групи, които живеят в Бургас и региона като роми, турци, арменци и др. Посочен е
приблизителният им брой, възоснова на самоопределянето им, тяхното точно разположение
в отделните селища в региона или квартали на Бургас, както и някои съществени
характеристики като майчин език, религия, ниво на образование и т.н.
Таблица 7. Пример за част от елементите, включени в Картата на малцинствата/ имигрантите
в Бургас, която е отворена и може да се допълни с нови данни
Групи

Турска

Ромска

Имигранти

Арменци

Преблизителен
брой
Странат
Бургас
а
588 318

50 000

325 343

17 000

104 000

1070

6522

Идентифицирани проблеми и потребности
Образование
Неграмотност:
по-висока
отколкото в
страната.
Неграмотност:
много повисоко
отколкото в
страната.
Ранно
отпадане от
училище.
Ниска
квалификация.
Курсове за
усвояване на
български език
Не се
различава от
установената
за страната.

Здравеопазва
не
Не се
различава от
установената
за страната
По-висока
детска
смъртност,
спрямо
страната.
По-кратка
продължителност на
живота спрямо
страната.
Скъпи здравни
услуги, поради
липса на
семеен лекар
(GP).
Не се
различава от
установената
за страната.

Икономически

Социални

Безработица и
бедност повисоки,
отколкото в
страна.

Отсъствието
на родителите,
работещи в
чужбина
създава
трудности.

Безработица,
бедност и
много лоши
финансови
условия на
живот.
Лоши жилищни
условия.

Ранни бракове
и ранна
раждаемост
Слаби
социални и
комуникативни умения.

Безработица,
затруднени
условия за
собствен
бизнес.
Не се
различава от
установената
за страната.

Социална и
гражданска
ориентация
Не се
различава от
установената
за страната.

Много съществен момент в подготовката на Картата беше извеждането на основните
потребности, които отделните представители на тези групи са посочили като важни. Така
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напр., за няколкото различни ромски групи, които живят в гр. Бургас бяха изведени редица
съществени затруднения, които възникват по отношение на техните жилищни условия и
възможностите за получаване на качествено образование. Бяха посочени трудностите при
провеждането на кампании за записване на деца с ромски произход в детските градини, поради
липсата на информация или ниското образование на родителите, което затруднява
използването от тяхна страна на електронната система за записване в детските
градини/училища на община Бургас. Дискутирани бяха и възможностите за помощ от страна
на училищните институции при провеждане на кампанията по записване, както и важната роля
на НПО-та за информиране и привличане на родителите. Бяха отчетени и някои различия в
отделните ромски групи, които живеят в гр. Бургас или в малките селища извън него, което
предпоставя и необходимостта от различни модели за работа с учениците, техните родители и
общността в отделните училища и селища. Също така бяха посочени и затрудненията, които
възникват при децата от ромски произход от по-малките населени места, когато трябва да
пътуват за гр. Бургас, за да получат по-високо образование и възможностите по различни
национални и общински фондове да се покриват разходите им за транспорт, храна и др.
По отношение на другите етнически групи в Бургас и региона също бяха предоставени
данни, като напр. за децата от турски произход бяха посочени затрудненията по отношение
получаването на безплатни учебници по майчин език до 8 клас. Също така беше посочена
една характерна особеност в резултат от самоопределянето на някои ромски групи като
турци и прехвърляне на трудностите с ромските ученици и към тези, които са с турски
произход. С други думи, в резултат от самоопределянето на някои ромски групи като
етнически турци често образователни проблеми, които са характерни за децата от ромски
произход започват да се преписват и на децата с турски етнически произход, което не винаги
отговоря на реалното състояние на нещата. Това налага необходимостта от по-прецизно
разграничаване на проблемите за тяхното по-успешно решаване.
Таблица 8. Карта на компетентните институции на различни равнища
Министерство
Областна
администрация

Държавна
власт

Вътрешни
работи

Образование

РПЗ

РИО

РЗС/АЗ/БТ
ДПС

КЗД

Агенции,
комисии и

Социално здраве

ДАЗД
Училища

Дирекции

Общинска
администраци

Местна
власт

Общински
съвет

Комисии
Образование и
нации

Образование,
култура и
демогр въпроси
Здравеопазване

Други

Детски
градини

Учил. настоятелство

Уч.съвети

Областен ромски съюз

АБДМП
Неправителствен
сектор

нпо
Амалипе

Читалища/ Дневни
центрове
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Втората карта, която беше разработена и дискутирана от участниците във Форума по
време на семинара беше Карта на институциите, които могат да помогнат за по-адекватно
решаване на проблемите на децата от имигратски/малцинствен произход (Табл. 8). Много
детайлно и подробно бяха описани институциите на държавно и местно ниво, техните
възможности за подпомагане и повишаване на възможностите за по-добрата интеграция на
децата с различен произход, както и възможностите за ефективно сътрудничество с
неправителствените организации.
Друга значима задача, по която участниците във Форума работиха беше провеждането
на фокус-групи с ученици и родители от ромски произход в три училища от региона, които
представят ситуацията и нагласите към интеграцията в едно основно училище от малко
населено място (ОУ „Хр. Ботев“, с. Росен), едно средищно общинско училище (СОУ „Хр.
Ботев“, гр. Камено) и училище в гр. Бургас (ОУ „Хр. Ботев“, кв. Победа, гр. Бургас). Бяха
очертани представите за дискриминация и нагласите към интеграция, бъдеще развитие и др.
при учениците и техните родители в отделните селища. Получените резултати очертват
както общи насоки, така и някои специфики при отделните ромски групи. При повечето
групи и населени места дискриминацията по етнически признак се нарежда на трето място
след дискриминацията по лично положение и увреждания. В много по-голяма степен от
дискриминацията като сериозни проблеми се посочват бедността и безработицата. Също
така, бяха изведени някои съществени и значими за всички ромски групи ценности като
семейство, добро бъдеще, но и някои различия в начините за постигането им в зависимост от
спецификите на отделните ромски групи в разгледените училища и населени места. В
обобщение, представените резултати недвусмислено посочват, че както учениците, така и
техните родители са убедени, че една от възможностите за по-добър живот и бъдеще за тях е
качественото образование с професионална насоченост (т.е. придобиване на професия,
занаят в средните професионални училища).
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СИЛНИ СТРАНИ В ПРОЦЕСА
НА ТРАНСФЕР МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ БОЛОНЯ И БУРГАС
В резултат от осъществения трансфер на добри практики от град Болоня към град
Бургас можем да обобщим някои специфични проблеми и предизвикателства, пред които се
изправихме и някои успехи, които постигнахме (виж. Табл.9):
Таблица 9. Предизвикателства и силни страни от прилагането на МИСтра в Бургас
Трудности и/или предизвикателства
В Бургас съществуват редица комисии и общински
структури, които работят по проблемите на
малцинствата.
Комуникацията
между
тези
различни
комисии/институции
понякога
е
бавна
или
нездравословна, защото хората не се познават или
комуникацията между отделните институции е
административна и се забавя.
Налице е липса на доверие между някои местни
институции, училища и неправителствените организации,
работещи по проблемите на малцинствата.
Пред сформирания публичен форум бяха поставени
въпроси, свързани с ранното включване на ромските деца
в образователната система (липса на информация,
нежелание от страна на родителите и др.)
Включването на деца от квартал „Победа” в гр. Бургас
по-рано в образователната система се затруднява от
липсата на подходяща институция за предучилищно
възпитание и образование (детска градина).

Силни страни/резултати
Проектът помогна за подобряване на общуването и съвместната
работа на отделните институции и комисии чрез формирането на
публичен форум, където отделните институции и лицата в тях
могат да се срещнат и работят. По този начин институциите и
най-вече хората, които работят в тях стават видими и
разпознаваеми за потребителите, към които са насочени.
Проблемите, пред които се изправяме трябва да се споделят,
за да може да им се намери адекватно решение. Дори и да се
стигне до конфликт това е отправна точка, защото в спора се
раждат добрите решения. Различните гледни точки са
необходими, за да можем да се развиваме.
Неправителствените организации също работят усилено за
подобряване на ситуацията с малцинствата. Ние можем да им
се доверим и да работим заедно. Сътрудничеството между
тях и училищата е необходимо за подобряване на
образователния статус на ромите.
С помощта на общината се разработи и стартира проект за
изграждане на детска градина и дневен център в кв. „Победа”,
финансиран по Българо-щвейцарската програма за ромите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализираният през последните две години в гр. Бургас проект МИСтра значително
съдейства за личното опознаване на представителите на отделните публични институции и
неправителствените организации чрез предоставянето на поле за дискусии по актуални
проблеми на интеграцията на децата от малцинствата в региона. В същото време се създаде
атмосфера за по-добра комуникация и основа за реализирането на бъдещи съвместни
дейности. В резултат от събраната информация от фокус-групите, оценките за пторебностите
на децата и проведените дискусии се стигна до идеята за разработването на нов съвместен
проект от страна на участниците от публичния и неправителствения сектор във Форума за
подобряване на включеността на децата с малцинствен произход в българското образование
чрез използване на училищен медиатор, по подобие на модела на здравния или трудовия
медиатор.
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Абстракт
Статията представя предварителни резултати от изследвания върху ролята на парадокса на Симпсън
върху кооперирането в еднократни вътре-групови и между-групови игри „Дилема на затворника“.
Изследвани са три експериментални условия – група, която играе игри само в групата (вътре-групово
условие), група, която играе с противници от друга група (между-групово условие) и комбинация от
вътре-груповото и между-групови игри (т.нар. смесено условие). Тези три условия са реализирани по
различен начин в два експеримента. В първия от тях, в който група от участници е разделена фиктивно
в две групи, резултатите показват, че кооперирането във вътре-груповите игри в смесеното условие е поголямо от това в чистото вътре-групово условие, което може да бъде интерпретирано като ефект на
парадокса на Симпсън. Във втория експеримент, индивидуални участници отново се разделят фиктивно
в групи и играят срещу компютърно генерирани ходове, за които им се казва, че са на участници в
предишни експерименти, някои от които принадлежат към групата на участника (вътре-групово
условие) и някои, които не принадлежат към групата на участника (между-групово условие). Във втория
експеримент, кооперирането в смесеното условие във вътре-груповите игри е по-ниско от това в чистото
вътре-групово условие. Резултатите от двата експеримента са дискутирани в светлината на резултатите
на подхода предложен от Chater, Vlaev, & Grinberg (2008).
Abstract
The paper presents work in progress on the role of Simpson’s paradox effects on cooperation in one-shot intraand inter-group Prisoner’s Dilemma games. Three experimental conditions are considered – a group that plays
games only within the group (intra-group condition), a group that plays games only with members of the other
group (inter-group condition), and a group which plays a combination of intra-group and inter-group games
(mixed condition). These three conditions have been implemented in different ways in two experiments. In the
first of them, in which participants were fictitiously divided in two groups, it was found that cooperation in the
intra-group games in the mixed condition is higher than cooperation in the intra-group pure condition which can
be an effect of the Simpson’s paradox. In the second experiment, individual participants were again fictitiously
assigned to a group, and played against a computer generated moves attributed to other people belonging (intragroup condition) and not belonging (inter-group condition) to the participant’s group. No difference between
cooperation in the three conditions has been found in this second experiment. The results of the two experiments
are discussed in the light of the approach proposed in Chater, Vlaev, & Grinberg (2008).

INTRODUCTION
In this paper, we explore the influence of the so-called Simpson’s paradox [13] for one-shot
Prisoner’s Dilemma (PD) games [1]. Chater et al. [1] suggest that people, in certain situations, can
‘fall’ in such a paradox, which will eventually influence their decisions in the game. Chater et al.
demonstrated this, experimentally and by a simulation, for a condition in which participants played
a mixture of highly cooperative and highly non-cooperative PD games leading to increased and
sustained cooperation. Moreover, the prediction was made that similar effects can in principle be
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observed in any situation which is a mixture of a cooperative and non-cooperative conditions
provided some additional factors are present. The mechanisms suggested seem quite non-trivial and
in our opinion require further experimental support.
The above reasons motivated us to further explore the existence of Simpson’s paradox effects on
cooperation and to try to find them in a situation different from the one used in [1], namely for a
mixture of intra-group (cooperative) and inter-group (non-cooperative) PD games. Moreover, such
intra-group versus inter-group behavior have attracted interest in other contexts as well (e.g. see
[10]).
In order to make clear the goals and results of the paper, in the next sections, we present first the
main features of the PD game and of the Simpson’s paradox.
Prisoner’s Dilemma Game
The Prisoner’s Dilemma (PD) game is one of the most extensively studied social dilemmas [11].
The interest in studying PD games arises from the idea that many social situations and problems,
such as overpopulation, pollution, energy savings, participation in a battle, etc., have similar
dilemma structure [3].
The generalized matrix of this game is presented in Table 1, where each payoff – T, R, P, or S – in
the general matrix in Table 1, a) can correspond to a specific number of points (see Table 1, b)).
Table 1: Payoff table for the PD game: a) with standard notation for the payoffs and b) with the
payoffs used in the experiments. In each cell the comma separated payoffs are the Player I’s and
Player II’s payoffs, respectively.

Player I

Player II

a)

C

D

C

R, R

S, T

D

T, S

P, P

b)

Player I

Player II
C

D

C

35, 35

3, 40

D

40, 3

7, 7

In Table 1, b), the PD payoff matrix used in the experiments is shown. In the PD game, the two
players simultaneously choose their moves – C (cooperate) or D (defect) – without knowing each
other’s choices. If both players choose C (further called CC outcome) each of them receives payoff
R (see Table 1). If both players choose D (further called DD outcome), each of them receives
payoff P. If one of the players chooses C and the other D (CD outcome for the former and DC for
the latter), they receive payoff S and T, respectively.
In order for a 2×2 game to be a PD game, the payoffs (see Table 1, b)) should satisfy the
inequalities T > R > P > S. Because of this payoff structure a dilemma appears. On one hand, the D
choice is dominant for both players (according to game theory) – each player gets a larger payoff by
choosing D than by choosing C no matter what the other player will choose (T is larger than R for
move C of the opponent and P is larger than S for move D of the opponent). On the other hand, if
both players choose the dominant move D, the payoff they will get will be P (DD outcome) which
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is lower than the payoff they would have received if both had cooperated – R (CC outcome). But
for a player choosing move C brings the risk of receiving the lowest payoff in the game (S) if the
other player chooses D and gets the largest game payoff (T). Thus mutual cooperation requires
some trust among the partners and is not prescribed by game theory [2].
In standard game theory, several assumptions about the game and the players are made. In the case
of PD, the agents are assumed to be perfectly rational and to have perfect information about the
game. Under these conditions, they are supposed to try to maximize their payoffs in a completely
selfish manner [2].
However, in experiments people cooperate frequently, even in the so-called one-shot games which
are played only once between partners who remain anonymous to each other [11]. As the PD game
is often used as a model for describing social dilemmas and studying cooperation, there is a
continuing interest in the conditions that could promote cooperation despite the game theory
‘rational’ incentive to play D.
Several studies have shown how cooperation can emerge in PD games based on reinforcement
learning without any specific relations between the players (see e.g. [6] and the references there in).
Therefore, the level of cooperation depends on the received payoff and can be increased by
choosing higher payoffs R, closer to T, and lower payoffs P closer to S, preserving the inequalities
defining the structure of the game T>R>P>S. A quantity which characterizes this dependency is the
so called Cooperation Index (CI) equal to (R-P)/(T-S). When CI is close to 1, the game is highly
cooperative, and when CI is close to 0 the game is highly non-cooperative [11, 8].
At the same time, cooperation can be manipulated by introducing factors external to the game like
establishing specific relations among the players [11, 7].
The Simpson’s Paradox in PD Games
The Simpson’s paradox [13] consists in the fact that in some situations, the correlation between
variables in groups analyzed separately is reversed when those groups are combined. For instance, it
can appear when taking into account biased samples of the data, e.g. based on unequal distributions.
The reason for such unequal distribution may come from a third variable that is not taken into
account due to the aggregation of the data when it is analyzed.
A schematic example, demonstrating how Simpson’s paradox effects can be obtained in the PD
game is shown in Table 2. The game payoff matrix used is shown in Table 1, b) (T = 40, R = 35, P
= 7, S = 3). Two hypothetical distributions of the moves with predominant CC (Table 2, a)) and DD
(Table 2, b)) outcomes in 16 games are generated. For the assumed distributions, the average payoff
of Player I for move D is higher than the one for move C in both cases – 25.2 vs. 29.0 and 13.7 vs.
17.2, respectively (see the column ‘Avg. payoff’ of Table 2, a) and b)).
Thus, although the distribution from Table 2, a) involves predominantly CC outcomes and the one
from Table 2, b) – DD outcomes, move D can be associated with higher average payoff. However if
the two distributions are aggregated and the average payoffs for Player I are calculated, the situation
changes (see Table 2, c)). The average payoff for move C is now larger than the one for move D
(see the column ‘Avg. payoff’ of Table 2, c)).
This is an illustration of the Simpson’s paradox in PD games. The variable, neglected in
aggregating the data, is the type of games played – intra-group and inter-group games. Of course, as
discussed in [1], the reversal of the average payoff in the aggregated data for the two situation can
have any effect on the choices of the players only if there are evaluating the aggregated
games’results as shown in Table 2, c) and if their moves are correlated with higher payoffs.
In [1], the existence of Simpson’s paradox effects in one-shot PD games has been demonstrated. A
situation similar to the one described by Table 2 has been obtained by using two-types (two payoff
matrices) of games – cooperative (with high CI) and non-cooperative (with low CI).
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Table 2: Simpson’ paradox in PD games, based on a hypothetical cooperative (large number of CC
outcomes) and non-cooperative (large number of DD outcomes) distributions. The average payoffs
for each move of Player I are given using the game matrix from Table 1, b) – R=35, T=40, S=3, and
P=7 over 16 games.
Intra-group
games
Player I
a)
Inter-group
games

b)

C

C

Player II

D

[9 games×35] [4 games×3] 25.2

D [2 games×40] [1 game×7]

29.0

Player II

Avg.
Payoff

D
C
[2
[1 game×35]
games×3]
Player I
[9
D[4 games×40]
games×7]
Mixed
a)+b)

Avg.
payoff

C

Player II

13.7
17.2
Avg.
Payoff

C
D
[10
C
[6 games×3] 23.0
games×35]
Player I
[10
D [6 games×40]
19.4
games×7]

c)
In the cooperative games, participants tended to cooperate more frequently while in the noncooperative games they tended to defect more frequently. In the cooperative games, the
coordination between the players led to more CC game outcomes, and respectively to more payoffs
R. In the non-cooperative games, move D was more frequently associated to the DD game outcome,
and the average payoff was closer to P. As R>P (see Table 1), the average payoff for move C
became larger, than the one for D as illustrated in the example from Table 2, c). The experiments
had three experimental conditions: pure cooperative game condition; pure non-cooperative game
condition; and mixed condition. The results of the experiments, showed increased cooperation in
the cooperative games in the mixed condition compared to the cooperation in the pure cooperative
condition and larger average cooperation in the mixed condition compared to the average
cooperation of the cooperative and non-cooperative pure conditions.
In this paper, in order to get a situation leading to the Simpson’s paradox, the players were
divided in two fictitious groups playing the same game. The expectation was that, after a suitable
manipulation, the participants would cooperate more when playing intra-group games (cooperative
games) and would defect more, when playing inter-group games (non-cooperative games). This can
lead to a result similar to the one schematically illustrated in Table 2 and to the one obtained in [1].
GOALS AND HYPOTHESES
The first goal of the present paper is to find empirical evidences of Simpson’s paradox like effects
to exist in situations related to intra-group cooperation and inter-group non-cooperation.
A second goal is to check the generality and validity of the Simpson’s paradox based mechanisms
for increased cooperation proposed by [1].
The main hypotheses of the study are as follows:
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• If the participants play with players from their group, higher level of cooperation and especially
mutual cooperation will be found leading to more frequent payoff R;
• If the participants play with players from the other group, lower cooperation is expected and
higher mutual defection leading to more frequent payoffs P;
• The aforementioned situation will lead to a Simpson’s paradox: when playing intra- and intergroup games together (mixed), the average payoff for cooperation (averaged over all games)
will be higher than the average payoff for defection.
The third hypothesis is based on the assumption that participants cannot account separately for the
outcomes of intra-group and inter-group games when played together. This assumption is
supported by the general observation that people often cannot avoid the Simpson’s paradox. It is
also supported by the results presented in [4], where it is found that people experience difficulties in
separating sub-groups of data from aggregated data in order to draw correct conclusions.
METHOD
The two experiments presented in this paper share very similar designs. This why the common
settings for them will be first presented and then the specifics and results for each experiment,
respectively.
Design
The main type of manipulation in the experiment, concerned participants’ beliefs about the other
players. They were led to believe, that there are two groups. Based on that, participants were
assigned to three experimental conditions in a between-subjects design:
• intra-group pure condition – the participants are informed that they are play games with players
from their group;
• inter-group pure condition – the participants are informed that they are playing games with
players from the other group;
• mixed condition – the participants are informed that in some games they will play with players
from their group (intra-group games) and that in some games they will play with players from
the other group (inter-group games). The type of the opponent was randomized along the series
of games.
To manipulate the group affiliation, prior to playing the PD games the participants were given a
questionnaire for ‘individualism-collectivism’ dimension with the misleading explanation that
they will be divided into two groups on the basis of that questionnaire. Each participant
received feedback that she is assigned to the ‘collectivist’ group. At the same time, participants
were led to belief that there is a second group consisting of ‘individualists’ which actually did
not exist. Thus, all the participants believed that they are collectivists and that the members of
the other group are individualists. During the game, on the computer interface used, the
opponent was identified by the labels ‘collectivists’ for opponents from the same group or
‘individualist’ for opponents of the other group.
In the Experiment 1, in which groups of participants took part together, in all experimental
conditions, the second player was randomly chosen from all other participants but was identified as
belonging the same or the other group. In Experiment 2, in which a single participant took part, the
second player was actually a computer program, but the participant was told, that the moves have
been selected from moves made in other experiments by members of the corresponding group – the
participant’s (collectivist) group in the intra-group condition or the individualist group in the intergroup condition.
The level of cooperation and the received payoffs are compared between the experimental
conditions.
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EXPERIMENT 1
PD Games Playing
In the intra-group pure and inter-group pure conditions the participants played 100 games, while in
the “mixed” condition the games were 200 (100 intra-group and 100 inter-group games). For all
games, the payoff matrix was the same (see Table 1, b)) – R=35, S=3, T=40, and P=7 points.
The specificity of the one-shot PD game (compared to the iterated PD game where the same two
opponents play a series of games) was granted by randomly assigning opponents for each game and
by taking care that the participants were unaware of the identity of the other player.
To promote cooperation in the intra-group games and to promote defection in inter-group games,
two additional steps were applied (apart from the fake procedure of group assignment described
earlier):
• In the instruction, it was explained that typically move C is good but it is usually chosen only if
the other player can be trusted;
• In the pure conditions, in 3 randomly chosen games from the first 5 played, the opponents’
moves were substituted by the software by moves C in the intra-group pure condition and by
moves D in the inter-group pure condition. In the mixed condition the same procedure was used:
the opponent’s move was substituted by move C in 3 randomly chosen games from the first 5
games played with an opponent from the same group, and by move D in 3 randomly chosen
games from the first 5 games played with an opponent from the other group. In such a way, the
belief that participants from the same group will more likely cooperate, while people from the
other group will more likely defect was reinforced.
These considerable efforts in the manipulation have been made to promote as much as possible
cooperation in intra-group games and defection in inter-group games in order to get a situation
similar to the one in Table 2 leading to the possibility of Simpson’s paradox occurrence. They were
designed as a result of several pre-tests which didn’t give the needed biased behavior and
coordination among the players in the intra-group and inter-group games.
Procedure
The participants were tested in groups consisting of 8 players. The experiment took place in a
computer lab with 15 computers, 8 of them isolated by special surfaces preventing the participants
to see each other’s computer screens.
The participants were instructed by the experimenter that a test will be administered which will
allow to divide them in two groups depending on the level of collectivism and individualism shown
by their test score. The experimenter simulated an automated test assessment and gave to all
participants a paper notice indicating to which group they have been assigned. Actually, they were
all assigned to the ‘collectivist’ group without taking into account the test results. Next, the
instructions for the PD game were given and the participants started to play.
After the completion of the experiment, each participant received a monetary reward (of up to
3 BGN) corresponding to the number of points received during the games.
The questionnaire was administered by using Google Drive services; the experimental software was
developed using the NetLogo platform [14].
Participants
The participants were 48 students from New Bulgarian University between 18-46 years old (16
male, 32 female). The results for one of the players in the mixed condition were removed due to
higher cooperation in the inter-group games than in the intra-group games. Thus, there were 16
participants in the intra-group pure condition, 16 participants in the inter-group pure condition, and
15 in the mixed condition.
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RESULTS
Payoffs analysis
In all analyzed data, the first 5 intra- and/or inter-games in each condition were excluded because of
the manipulation of the opponent moves at the beginning of the rounds in each condition (see the
explanation above).
For each experimental conditions, the average received payoffs corresponding to moves C and D
are presented in Figure 1.
In the intra-group pure and inter-group pure conditions, move D leads to a higher payoff than
move C (see Figure 1). In the intra-group pure condition the average payoff for move D (27.8
points) is higher than the average payoff for move C (21.9 points), t (15) = 4.81, p < 0.001. In the
inter-group pure condition the average payoff for move D (13 points) is higher than the average
payoff for move C (9.8 points), t(13) = 3.627, p = 0.003.

Figure 1. Average payoffs (in points) for moves C and D in each experimental condition – intra-group,
inter-group, and mixed. Data for the intra-group and inter-group games in the mixed condition is also
presented for comparison. (*) denotes statistical significance of the difference.

More importantly, the average payoffs for move C and D in the mixed condition (see Figure 1) have
structure needed for the Simpson’s paradox (see Table 2, column ‘Avg. payoff’): for the intra-group
games in the mixed condition, the payoff for move D (25.4 points) is not significantly different from
the payoff for move C (23.9 points) (t (14) = 0.856, p = 0.4). For the inter-group games (in the
mixed condition) the average payoff for move D (10.4 points) is not statistically different from the
payoff for move C (9.3 points) (t(14) = 0.655, p = 0.52). At the same time, in the aggregated data
for the mixed condition (all intra-group and inter-group games taken together), move C leads to a
higher average payoff (22 points) than move D (14.2 points) (t(14) = -5.802, p < 0.001).
In summary, in the mixed condition, the predicted reversal in the average payoffs for moves C and
D occurs, namely cooperation (move C) leads on average to higher payoffs than defection (move
D). If players cannot differentiate intra- from inter-games in the mixed condition (i.e. are unable to
correct for the Simpson’s paradox effects) while evaluating the average payoff for moves C and D,
and if they are reinforcement learners for which the average payoff is important (see [1]), move C
(cooperation) will be more attractive than move D (defection).
Cooperation
The average cooperation rates for intra- and inter-games in the three experimental conditions are
presented in Figure 2. The cooperation in the intra-group pure condition (59.8%) is significantly
higher than the one in the inter-group pure condition (20.3%) (χ2 (1) = 494.7, p < 0.001).
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Figure 2: Cooperation for intra-group and inter-group games in the pure conditions (black bars) and in the
mixed condition (grey bars). (*) denotes statistical significance of the difference.

The same goes for the difference between the intra-group games (67.5%) and inter-group games
(10.1%) in the mixed condition, where the difference is again statistically significant (χ2(1) = 985.9,
p < 0.001). These results are expected as a result of the experimental manipulation and the induced
group bias.
The interesting result is the observed contrast effect when intra- and inter-group games from the
mixed condition are compared intra- and inter-group games from the pure conditions (see Figure 2).
The cooperation rate for the intra-group games in the mixed condition (67.5%) is higher than the
cooperation rate in the intra-group pure condition (59.8%), (χ2(1) = 18.5, p < 0.001). On the other
hand, the cooperation rate for the inter-group games in the mixed condition (10.1%) is lower than
the cooperation rate in the inter-group pure condition (20.3%) (χ2(1) = 58.2, p < 0.001).
Coordination
Next, the coordination between players’ moves is analyzed. The frequencies of the CC and DD
outcomes, that best characterize the coordination between the players, are presented in Table 3 (the
missing percents to have 100% are accounted by the CD outcomes, which are not presented).
Table 3: Observed frequencies of the possible outcomes in each experimental condition. Intra- and
Inter-group games from the mixed condition are given for comparison.
Condition

CC

DD

Intra-group

35.5%

15.8%

Inter-group

4.9%

64.2%

Mixed

23.6%

46.6%

Intra-group
44.7%
games in mixed
Inter-group
2.5%
games in mixed

12.7%
80.5%

It is seen from Table 3, that coordination is higher in the intra- and inter-group games in the mixed
conditions (44.7% and 80.5%, respectively) than in the intra-group pure (35.5%) and inter-group
pure (64.2%) conditions. The level of coordination, as measured by the phi coefficient, is larger in
the mixed condition (φ = .58) than in the combined data from the intra-group pure and inter-group
pure conditions (φ = .40).
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Summary of the Results
As hypothesized, inducing a group bias leads to different levels of cooperation based on the
information about the other players: if participants think that they play with the players from the
same group (intra-group games) they show higher levels of cooperation compared to the games in
which players think they play with members of the other group (inter-group games). The induced
group bias also leads to larger coordination among players – the proportion of games with mutual
cooperation in the intra-group games and with mutual defection in the inter-group games increases.
As a result of this, in the mixed condition when both types of games (intra-group and inter-group)
are played together in a randomized order, conditions for the Simpson’s paradox are available for
the average payoffs for moves C and D: if we take into account all the games played the average
payoff for move C is higher than the average payoff for move D. The influence of the Simpson’s
paradox can be seen in the increased cooperation in the intra-group games in the mixed condition
compared to cooperation in the pure intra-group condition. At the same time, a contrast effect is
observed in the cooperation of intra- and inter-group games in the mixed condition compared to the
cooperation in the pure intra-group and inter-group conditions.
As stressed in the beginning the results presented are preliminary, also confirming the results of
several pre-tests, as the experiment is work in progress aiming at doubling the number of
participants in each condition.
EXPERIMENT 2
Experiment 2 explores the existence of Simpson’s paradox effects in similar settings to the ones of
Experiment 1 but the group of players is effectively virtual as participants play with artificial agents
(computer programs) pre-programmed to cooperate with a certain probability.
In this experiment participants are led to believe that they play against the moves of human
participants belonging to the collectivist and individualist groups taken from previous experiments.
That is the newly introduced manipulation which makes the games very close to real one-shot
games in which players play just once without knowing each other. The other settings of
Experiment 2 are the same as the ones of Experiment 1 and in what follows only the different
elements will be stressed.
PD Games Playing
In the intra-group pure and inter-group pure conditions participants played 30 games, while in the
mixed condition the games were 60 (30 intra-group and 30 inter-group games). For all games, the
payoff matrix was the same as in Experiment 1 – R=35, S=3, T=40, and P=7 points.
In this experiment computer players have been used. Instead of playing one-shot PD game with
players randomly selected from the other participants as in Experiment 1, participants played with
pre-programmed computer agents. The collectivist agent cooperated with probability of 0.75 while
the individualist cooperated with 0.25.
Procedure
In contrast to Experiment 1, the participants were tested individually in a quiet space or cabin. After
the completion of the experiment, each participant was told that if his/her result is among the top
three results he/she will receive an USB-memory card.
As in Experiment 1, the questionnaire was administered by using Google Drive services; the
experimental software was developed using the NetLogo platform [14].
Participants
The participants were 36 students from New Bulgarian University and other randomly selected
people between 18 and 45 years old. The experimental design was a within-subject design such that
all of the participants went through all of the conditions. For counterbalancing the conditions, there
were four experimental groups depending on the order in which the conditions were presented as
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follows: [inter-group, intra-group, mixed], [intra-group, inter- group, mixed], [mixed, inter-group,
intra-group], and [mixed, intra-group, inter-group].
RESULTS
Payoffs analysis
For each experimental conditions, except for the games with an undefined player, the average
received payoffs corresponding to moves C and D are presented in Figure 1.
In the intra-group pure and inter-group pure conditions, move D leads to a higher payoff than
move C (see Figure 1). In the intra-group pure condition the average payoff for move D (30.84
points) is higher than the average payoff for move C (27.15 points), F(1,1082)=18.0, p < .0001) In
the inter-group pure condition the average payoff for move D (15.38 points) is higher than the
average payoff for move C (9.55 points), F(1,1079)=37.0, p < 0.001).

Figure 3. Average payoffs (in points) for moves C and D in each experimental condition – intra-group,
inter-group, and mixed. Data for the intra-group and inter-group games in the mixed condition is also
presented for comparison. (*) denotes statistical significance of the difference.

The average payoff for move C and move D in the mixed condition follows the trend as in the other
conditions. The average payoff for playing D (22.75) is higher than the average payoff for playing
C (20.44) (F(1, 2042) = 11.1, p < 0.001). Although for the current data there are no conditions for
the Simpson’s paradox effect to take place the level of significance in the mixed condition is
smaller compared to other conditions. This leaves some promise that for the full set of data and for
more precise work with removing the outliers Simpson’s paradox effect at the level of payoff may
take place.
The rest of the conditions, intragroup-mixed and intergroup-mixed, follow the regular trend. The
average payoff for D is higher than the average payoff for C. For intragroup-mixed condition the
average payoff for playing D is 32.00 whereas the average payoff for playing C is 26.80
(F(1,1080) = 36.6, p < 0.001). For intergroup-mixed condition the average payoff for playing D is
15.68 whereas the average payoff for playing C is 10.33 (F(1,1080) = 31.2, p < .001).
In summary, in the mixed condition, the predicted reversal in the average payoffs for moves C and
D does not occur, namely cooperation (move C) leads on average to lower payoffs than defection
(move D). However the significance of this difference is smaller compared to the other conditions.
This leaves some hope that for the full set of data Simpson’s paradox at the level of payoff might
appear. If players cannot differentiate intra- from inter-games in the mixed condition (i.e. are unable
to correct for the Simpson’s paradox effects) while evaluating the average payoff for moves C and
D, and if they are reinforcement learners for which the average payoff is important (see [1]), move
C (cooperation) will be more attractive than move D (defection).
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Cooperation
The average cooperation rates for intra- and inter-games in the three experimental conditions are
presented in Figure 2. The cooperation in the intra-group pure condition (53%) is significantly
higher than the one in the inter-group pure condition (27%) (χ2(1) = 152.110, p = 0.000). The same
goes for the difference between the intra-group games (45%) and inter-group games (30%) in the
mixed condition, where the difference is again statistically significant, (χ2(1) = 65.622, p = 0.000).
These results are expected as a result of the experimental manipulation and the induced group bias.

Figure 4: Cooperation for intra-group and inter-group games in the pure conditions (black bars)
and in the mixed condition (grey bars). (*) denotes statistical significance of the difference.

The rest of the effects are: the significantly higher level of cooperation for the intra-group (pure)
situation compared to the intra-group (mixed) (χ2(1) = 12.580, p = 0.000); not significantly higher
level of cooperation for the inter-group (mixed) condition compared to the inter-group (pure)
condition (χ2(1) = 0.643, p = 0.443). As can be seen from the effects obtained, there is no contrast
effect as in the previous related experiments where the level of cooperation in the intra-group
(mixed) is significantly lower than in the intra-group (pure) condition and the level of cooperation
in the inter-group (pure) and the inter-group (mixed) condition are not significantly different. This
result is quite different from the result of Experiment 1.
Coordination
Next, the coordination between players’ moves is analyzed. The frequencies of the CC and DD
outcomes, that best characterize the coordination between the players, are presented in Table 3 (the
missing percentages to have 100% are accounted by the CD outcomes, which are not presented).
It is seen from Table 3, that coordination is higher in the intra- and inter-group games in the pure
conditions (40% and 54.4%, respectively) than in the intra-group mixed (33.83%) and inter-group
mixed (52.59%) conditions. Here, again the coordination in the pure conditions is larger or the same
as the coordination in the respective mixed conditions, contrary to the results of Experiment 1.
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Table 4: Observed frequencies of the possible outcomes in each experimental condition.
Intra- and Inter-group games from the mixed condition are given for comparison.
Condition

CC

DD

Intra-group

40.0%

13.0%

Inter-group

5.6%

54.4%

20.2%

32.9%

33.8%

13.2%

6.6%

52.6%

Mixed
Intra-group
games in mixed
Inter-group
games in mixed

Summary of the Results
As hypothesized, inducing a group bias leads to different levels of cooperation based on the
information about the other players: if participants think that they play with the players from the
same group (intra-group games) they show higher levels of cooperation compared to the games in
which players think they play with members of the other group (inter-group games). The induced
group bias also leads to larger coordination among players – the proportion of games with mutual
cooperation in the intra-group games and with mutual defection in the inter-group games increases.
Unlike in Experiment 1, in the mixed condition the cooperation rate in the intra-group games is not
higher than in the pure intra-group condition. The cooperation in the inter-group games in the
mixed condition is the same as the cooperation in the pure inter-group condition. This leads to an
average payoff for C that is not higher than the average payoff for D. This means that the conditions
for Simpson’s paradox effects are not met in Experiment 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION
The goals of the study were to test the possibility of Simpson’s paradox effects in one-shot PD
games for a mixture of cooperative intra-group and non-cooperative inter-group games.
The results of Experiment 1 seem to support these predictions as evidenced by higher cooperation
in intra-group games in the mixed condition than in intra-group pure condition.
At the same time, the cooperation for the inter-group games in the mixed condition is lower than the
one in the pure inter-group condition resulting in a contrast effect in cooperation in the intra- and
inter-group games in the mixed condition. Such a contrast effect seems to be present also in
Experiment 3 of [1].
In our opinion, this contrast effect is evidence that the mechanisms involving Simpson’s paradox
effects need additional investigation and clarification as the contrast effect, if due to a different
reason than the Simpson’s paradox, can lead to the same results as the one obtained here. A possible
reason for a contrast effect could be the opposition of the cooperative and non-cooperative games in
the mixed condition, created by the strong manipulations which could lead to the increase of the
bias (group bias in the case presented here) and not to reinforcement of the C move due to
Simpson’s paradox effects. Another reason of contrast could be the involvement of intra- and intergroup social effects, which cannot be accounted by the PD game alone.
An additional interesting question is the level of aggregation in the game outcome evaluation as it
seems that participants distinguish very well the cooperative from the non-cooperative games when
they play them.
Experiment 2 was designed to answer to some of these questions by decreasing the group bias that
could have occurred in Experiment 1 as evidenced by the contrast effect found.
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In Experiment 2, participants played individually games against computer agents (players) that had
fixed probability for cooperation. Collectivistic agents cooperate with a pre-programmed higher
probability than the individualistic agents. The results seem to support some of the predictions as
evidenced by higher cooperation in intra-group games compared to the inter-group games.
However the results did not support the prediction of higher cooperation in intra-group games in the
mixed condition compared to intra-group pure condition. As a result it can be concluded that there
are no conditions for Simpson’s paradox effects in Experiment 2. On the other hand, the fact that
there is no contrast effect in the mixed condition in Experiment 2, may support the interpretation
that it was due to Simpson’s paradox effects in Experiment 1, and not to the bias induced by the
manipulation. In Experiment 2, there is a considerable bias, not sufficient for Simpson’s paradox
effects to show up, but there is no contrast effect in the mixed condition even an assimilation effect
as the cooperation rate for intra-group games decreases in comparison to the pure intra-group
condition.
In conclusion, the present study confirms the existence of interesting contextual effects related to
the mixture of cooperative and non-cooperative games suggested in [1]. By finding such effects in
Experiment 1, in a different situation, the universality of the effects seems to be supported. On the
other hand the negative result of Experiment 2 demonstrates that more data is needed to completely
understand the effects found. Supplementing Experiment 1 and 2 with the planned number of data
will allow making definitive conclusions and planning future work.
Thus, further clarification of the dynamics of outcome evaluation and move choice seems to
become an important research question to tell apart all possible mechanisms for increased
cooperation in mixed situation involving highly cooperative and highly non-cooperative situations.
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Резюме
Статията представя резултати от пилотно изследване върху груповата и индивидуална динамика в
условие на социално изключване на индивид от група, използвайки социални взаимодействия, основани
на играта Дилема на затворника. Изследването разглежда взаимодействието на трима играчи, които по
ред могат да избират с кого да играят в Дилема на затворника за двама играчи. По този начин един от
играчите е изключен от играта, когато не е избран от другите двама. Фокусът на изследването бе да
видим какъв е ефектът на изключването върху играта на участниците след като са преживяли
“острацизъм”. По-специално се интересувахме дали тези участници, след като отново имат възможност
да играят, ще изберат стратегия на сътрудничество или на индивидуализъм спрямо своите опоненти в
играта. В изследването не бе установена съществена разлика в общото поведение в двете условия на
планирания от нас дизайн (включени/изключени от играта), но обратната връзка от участниците
показва, че има играчи, които са се чувствали изолирани от нашата манипулация. Допълнителни
статистически тестове, показват значимо нарастване на сътрудничеството в игрите непосредствено след
изолирането. Като цяло, данните показват, че факторите, влияещи на реакцията към отхвърлянето от
групата са: субективното разбиране и усещане за изключването от играта и различните личностни
способности за себерегулация и действие.
Abstract
This paper presents the findings of a pilot study on group and individual dynamics during Prisoner dilemma
game where some of the participants are excluded from the group during the game. More specifically, it
investigates if the participants, who were left out from taking part in the game, once allowed back, would
cooperate or would defect when playing with the other two players. We did not find significant differences in the
overall cooperation under the different conditions (inclusion vs. exclusion), but the feedback suggested that some
participants were sensitive to the exclusion manipulation during the game. Post-hoc tests showed that
cooperation increased significantly in the games right after exclusion. The data suggests that the factors
influencing the reaction toward rejection are the subjective comprehension of exclusion and personality
differences in action orientation.
Keywords: Ostracism, Cooperation, Prisoner`s Dilemma Game.

HUMAN STRATEGIES IN THE FACE OF THREAT OF EXCLUSION
Social relationships are complicated, multidimensional, and difficult to follow. Most people create
strategies to cope with the contradictions between the group interest and their own. In general,
humans are characterized by a high level of rationality [10]. Yet, there are occasions when people
lack resources as time and information to build rationally their own strategy. Current research
shows that social groups may be a very demanding environment, and the interaction with the group
could put such a pressure on the individual that her behavior, based only on her capacity for
reasoning, may become unpredictable. Particularly, under the negative affect of the treat of being
left out, a person may take decisions and develop coping strategies impulsively [20].
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Two main paradoxes can be found in previous studies on “social ostracism” (exclusion by a group).
On one hand, some studies report rises in the psychological distress in cases of ostracism [18]. On
the another hand, social exclusion is found to be associated with a temporary condition called
“affective numbness” and “cognitive deconstruction”, which may grow into permanent deficits in
the physical and social awareness of a person [1, 4, 22].
Baumeister [1] claims that one of the most dangerous consequences of ostracism is that it may
deplete the individual’s resources needed to avoid impulsive actions. Apart from the various data on
how mood relates to ostracism, there are also different conclusions on how social exclusion directs
behavior, and the reaction of the person who is subjected to exclusion. There is evidence that the
rejection can motivate the individuals to revenge [2]. Conversely, there are studies showing that
individuals exhibit stricter compliance with the group norms after they have been ostracized [4, 24].
Our goals is to identify, in controlled settings, the most common reaction of people exposed to
social rejection taking into account the interaction between personality and situational differences
during the process of exclusion. For that purpose, we aim to combine cognitive approaches with
contemporary theories of emotion regulation. The study presented here should be regarded as a pilot
that provided some preliminary results and tests for the design and also gave valuable basis for
refining our hypotheses for future research.
METHOD AND APPARATUS
The Prisoner’s Dilemma Game
The Prisoner’s Dilemma Game (PDG) game is one of the most widely reviewed social dilemmas
[3]. PDG represents a very good model of situations and mechanisms vital for survival in case of
scarcity of resources, participation in a conflict, etc.
The widespread payoff matrix of PDG is presented in Table 1, where each payoff – T, R, P, or S –
in the general matrix in Table 1, a) can correspond to a precise number of points (see Table 1, b) for
the payoff table used in the experiment.
According to our programmed game, the player was faced with the alternative options A and B. The
subjects knew that the outcome of the sum they would get was a dependent on the other player’s
choice. If both chose B, then both of the players would get even amount of points (P, see Table 1)
less than the option if one defected and the other cooperated (TS), but still were more than the
option if one chose A (cooperate) and the other chose B (defect). If both decided to cooperate, they
would get certain amount of points that in our matrix was twice as the option of both defecting.
In order for a 2×2 game to be a PDG, the payoffs (see Table 1, b)) should satisfy the rule
T > R > P > S and for repeated PDG as the one used in this paper R>T/2 to avoid synchronization
among the players. Because of this payoff structure a dilemma appears [3]. On one hand, the D
choice is prevailing for both players (in the terms of game theory) – each player gets a larger payoff
by choosing D than by choosing C no matter what the other player will choose (T is larger than R
for move C of the opponent and P is larger than S for move D of the opponent). On the other hand,
if both players choose the overriding move D, the payoff they will get will be P (DD outcome),
which is lower than the payoff they would have received if both, had cooperated – R (CC outcome).
But the move C brings for the player who chooses it the risk of receiving the lowest payoff in the
game (S) if the other player chooses D and gets the largest game payoff (T).
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Table 5: Payoff table for the PD game: a) with typical notation for the payoffs and b) with the
payoffs used in the experiments. In each cell the comma separated payoffs are the Player I’s and
Player II’s payoffs, respectively.

Player I

Player II

a)

C

D

C

R, R

S, T

D

T, S

P, P

b)

Player I

Player II
C

D

C

20, 20

5, 25

D

25, 5

10, 10

Thus mutual cooperation requires some trust among the partners and is not advised by game
theory [3]. In standard game theory, several expectations about the game and the players are made.
In the case of PD, the subjects are assumed to be absolutely rational and to have complete
information about the game. Under these conditions, they are supposed to try to maximize their
payoffs in a entirely selfish manner [19,23].
However, in experiments people cooperate regularly, even in the so-called one-shot games that are
played only once between partners who remain anonymous to each other [3]. As the PD game is
often used as a model for describing social interactions and studying cooperation, there is an
ongoing interest in the conditions that could foster cooperation despite the game theory ‘rational’
incentive to play D. Here, we explore if cooperative behavior can arise or be enhanced in reaction
and avoidance of exclusion from the game.
Modified repeated PDG
In order to investigate the group relations we are interested in, we needed to establish a group of
people related by playing two persons PDG. In our modified version of the repeated PDG, each
player could choose her opponent once in three games on a turn taking basis. However, the
opponent chosen could refuse to play with the player who had selected her and in this case both
players received an average amount of points to make the final reward of the game independent on
this choice. In our version of PDG, the exclusion of a participant can occur in two ways: by
choosing the other player and by refusing to play with her.
Rounds, choices and players
The game was divided into 30 rounds. In each round, there were three players and each player had
the option to choose with whom to play every three games. The two conditions in our study were
inspired by the manipulation conditions of the triadic ball-toss game called Cyberball [27].
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Figure 5: PDG interface: the payoff matrix, the three players denoted by a color code (‘green’, ‘blue’, and
‘yellow’ player), and buttons allowing the selection of an opponent.

The PDG matrix shown in Figure 1 was used in the study with a starting notice on each new round
that said: “You have to choose a player with whom to play!” The players were coded with colors,
and the investigated subject was always shown on the screen as the “yellow” one. The player was
instructed to click on the color of the player with whom he/she wanted to play.
The real player in our experiment was only one of the three participants shown on the screen; the
other two players (“the green and “the blue” ones) were computer programs used to simulate human
decisions (the fake players followed randomized sequence of the same amount of defective and
cooperative choices as the real player). In this experiment the participant were able to choose 30
times with whom to play and in the other remaining games, distributed 2/3 of the repeated PDG, the
subject`s participation depended on the fake players‘ ”decisions”.
We divided the game in 30 rounds for methodological reasons to have three phases, each consisting
of 10 rounds. The first phase (the first 10 rounds) was thought to represent a “beginning” of
relationship. In this period the participant started to learn the rules of the game and to pay attention
to the other players` choices. During this phase the subject was able to play in about 2/3 from the
games.
The manipulation of exclusion took place in the second phase (the second 10 rounds) inside the
manipulation group, when “the other players” continuously were excluding the real player and
he/she was able to play only about 1/3 of the rounds.
In the last phase of 10 rounds the participant again was able to play in about 2/3 of the rounds.
HYPOTHESES AND GROUP CONDITIONS
In the control condition of our version of the triadic game, the participant was included in 2/3 of the
games. As a comparison, in the “manipulation condition”, during the second phase, the participant
was excluded from playing about 2/3 of the games. We expected that when faced with the threat to
be left out of the game in the second phase, the individual would make attempts to be included
again in the group by trying to cooperate with her partners and this would be displayed in more
cooperation choices in the third phase of the PDG compared to the first part. Two different set-ups
of the interface were used for the control and the manipulated conditions.
Our dependent variable characterizing the cooperative behavior of the participants was calculated as
the percentage of games in which the player cooperated with three levels related to the game
periods – before, during, and after the period of exclusion. Our prediction was that in the face of the
threat of being left out of a group, the participants in the ostracized condition will be more
cooperative, in order for instance to try to build a reputation which will lead to their future
integration in the group [21].
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We also considered that the choices the players in the two conditions would be maybe moderated
by personality differences. We used the Action control questionnaire (ACS-90 1) to measure the
individual state-action orientation. The action control has been found to relate to a higher selfcontrol under demanding conditions [12]. Personality-Systems Interaction Theory [15] suggests that
there are people who sometimes fail to act in harmony with their intentions, even if they are highly
motivated. These people are called by the authors: state-oriented. A major problem for those
individuals who are not prone to make changes when in a difficult situation, is that under
demanding conditions they could not reach their inner resources and they remain alienated from
their internal goals, intentions and preferences. In comparison, individuals who are action-oriented
have well- integrated target system and in extreme circumstances perform quite effectively. Studies
show that the action- oriented individuals have intuitive control activity and the negative emotions
only trigger their personality capacities [14]. Situations that are sufficiently relaxing may reduce
their self-regulating forces. Consequently, our expectation was that the negative affect, which the
ostracism may carry, would lead to self-regulation reactance in the action-oriented participants and
their behavior would differ from the reactance of the state-oriented participants.
PROCEDURE
The experiment took place in a laboratory supplied with three separate rooms. Upon signing for the
experiment, two experimenters welcomed the subjects and sated them in separate rooms with the
request to wait for the other participants to be settled. Before introducing the participants with the
rule of the game, the experimenters hand out the first form of mood questionnaire.
Afterwards, the subjects were presented with the instructions and the experimenters announced that
the game would begin. Before the start of the actual experiment, the participants went through a set
of three extra rounds to try out the interface and have some experience with the game.
The participants were told that three of the players with the best results in the terms of points earned
will receive a special price in order make them interested in getting more points and thus take the
game seriously.
After the end of the 30 rounds, one of the experimenters recorded the participant’s score and handed
out a new form with the mood questionnaire. After that a separate form for the personality
questionnaire and a final hand out with a feedback questionnaire were given and the participants
were walked out of the lab.
RESULTS
Sample
The full number of participants was 67. Unfortunately, only 53 had a complete set of data in the
questionnaires and in the game rounds. The sample consisted mainly of students from New
Bulgarian University, with mean age of 24 (SD=22.24). The full data analyzes were done on 25
persons in the ostracized group and 28 in the control group. This sample of 53 persons consisted of
20 male and 33 female participants.
Cooperation measures
The number of cooperative moves in the game was between 0 and 64 (M = 17.83, SD = 13.26). In
the control group, there were significantly more cooperative moves than in the experimental group
(F(1,51) = 4.001, p < .05).
1

The ACS-90 questionnaire has three subscales: AOD (decision/demand related action orientation), AOF (T)
(action orientation after failure (threat-related)) and AOP (persistence vs. volatility scale). The AOF (T= threat- related)
scale measures the tendency towards preoccupation and inner conflict. The mechanisms that this scale detects are linked
to affect- regulation and are activated in response to threat [13]. State-oriented individuals are more hesitant and have
difficulties to enact intentions. For the purpose of our study, we measured the participants on AOF and AOT subscales,
the AOT questions were not included because relate to other situational settings.
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In order to test whether there is a change of the cooperation rate after the manipulation, we
calculated the overall cooperation in three phases separately. Each phase (period) included 10
rounds of playing (3 games in 1 round = 30 games in 10 rounds).
Condition
Manipulation condition

Phase 1
22

Control condition

24

Table 6: The set up for the 2 conditions.
Phase 2
Phase 3
9
23
25

24

The participants were able to play different number of games in each phase, as shown in the Table
2, whereas the first three trial rounds were not included in the analyses. In order to be able to make
the two groups comparable, we summed all the cooperative moves of each subject and related it to
the number of games played by this participant. All the refusals were taken out.
Refusals
In Figure 2, the frequency distribution of the refusals are shown: 12 persons have used the option to
refuse a game, 5 of them only once, 1 of them 8 times.

Figure 6: Frequency of the refuses in the whole experimental sample.

Cooperation drop
A repeated measures ANOVA using Phase 1, Phase 2, and Phase 3 as a within-subject factor and
the group condition (experimental vs. control) as a between-subject factor showed significant drop
of cooperation throughout the periods (F(2, 53) = 5.176, p < .01) and no significant effect of the
group manipulation (F(1, 51) = 105.792, n.s) (see Figure 3).
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Figure 7: Comparison between the cooperation percentage in the control and
in the manipulation group in all three periods of the game.

These results do not support our prediction. First, the cooperative moves in the control group were
more than in the experimental group. Second, the cooperation in the experimental group, as well as
in the control group, dropped in the final stage of the long-played game.
Cooperation after isolation
Because the three phase designed was expected to lead to different cooperation rates during each
phase, we tried also another way to check whether there was a difference in the cooperative
behavior after ostracism. We decided to look at the cooperation in the long-played PDG not in
periods but in moves.
For each participant, we calculated the numbers of cooperative moves only after the participant has
been excluded from playing the game and the participant’s overall level of cooperation. This
cooperation measure was calculated for the game played in the three phases and also for the whole
game on average (see Figure 4).

Figure 8: Estimated marginal means of the cooperation rate
in the games straight after the period of isolation.
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Using this measure as a within-subject factor and the group condition (experimental vs. control) as a
between-subject factor, we reached a main effect of the group condition (F(1,51) = 9.963, p < .005)
and no significant phase effect (F(1,51) = 1.240, n.s).
When the cumulative cooperative percentage in the two groups was compared, we saw a significant
effect showing that from all cooperation, the rate of cooperation after exclusion was higher in the
experimental group than the rate of cooperation only after exclusion in the control group (F(1,51)
= 10.567, p < .005).
DISCUSSION OF THE RESULTS
The results showed that with time most of the subject decreased their cooperating rate. This effect is
expected for iterated PDG and is due to the fact that defection is a dominant strategy for this game
[5]. The cooperation rate straight after exclusion in the experimental group was significantly larger
than the ones in the control group. Although in the control condition (inclusion condition) the
cooperative moves were more than in the experimental group as a whole, in the games straight after
isolation, the differences between the groups were in the expected direction. This result seems to
support our hypothesis that after exclusion, participants will be more cooperative.
Altogether, it could be suggested that creating a new version of PDG where the offers for a game
can be accepted or refused and where the subject fall in a situation of an observer if left aside, made
the conditions in our pilot study equally experimental, and with no control group.
First, the finding that in the control group, the cooperation was no reliably, but still higher than in
the experimental group, may suggest that in the inclusion group people indeed felt for a moment to
be part of a cluster and wanted to “contribute” by using more cooperative moves. On other hand,
the people in the manipulated group may have detected the “ostracism” as a threat straight from the
first period (because from the beginning there were games when the subjects were not involved in
playing the game) and later when the periods of exclusions were apparent, the excluded responded
to the formed collaboration between the “other two players” with cooperation only as a immediate
reactance and with a revenge in a long run.
ADDITIONAL FINDINGS
Personality differences
Further analyses were done to investigate whether there were personality differences for the
decision to cooperate. The personality index of action orientation was calculated using medium
split after summing of the action-oriented answers for each scale (between 0 and 12) and
administering them together – Cronbach alpha ACS= 0.680.

Figure 9: The estimated marginal means in medium split of the Mood and its interaction with the personality
differences action vs. state orientation.
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Studying the effect of mood and personality differences on cooperation, the average cooperation
rate is the dependent variable with the following factors: the medium split index of subjects’ mood
after the game and their personality tendencies towards action control (see Figure 5). For this
General Linear Model analyzes we found main effect of personal differences (F(1,49) = 6.144,
p < .01), mood after the game (F(1,49) =4.081, p < .05) and the interaction of both factors
(F(1,49) = 8.225, p < .001) showing significant increase of cooperation of the action-oriented in a
bad mood.
Furthermore, according to the feedback questionnaire after the game, the action-oriented
participants were more cooperative and more often said that would refuse to play again with the
same players. This interesting finding may imply that due to personality differences the actionoriented people in negative mood are trying more often the cooperation than the rest as a strategy.
Compared to them, it seems that the state-oriented individuals in a bad mood may use revenge as a
self-defense mechanisms. If indeed these speculations are true, in real-life such a reactance with
negativity from the state-oriented people may worsen the situation for them rather than improve it.
The results on the Action control scale were not surprising. An accumulated number of researches
showed that action-oriented people cope better in demanding conditions and cooperation after
ostracism may be a tool for them to change the situation and restoring their reputation in the social
group.
Mood
73% of all participants declared that they felt good during the game. One possible explanation of
not detecting sufficient mood change after manipulation of ostracism may be that ostracism poses
very basic and unique threat to the individual [8] and although it typically increases the mood, the
mood does not meditate the relationship between ostracism and its consequences [22, 25]. In our
study, the subjects in the experimental group even reported to be in more positive mood than those
in control group (F(2,50) = 0.510, n.s.).
A similar finding has been also reported in [5]. The authors suggest that it is possible for the
exclusion to produce a distress that cannot be accessed through conscious measures as self-reported
scales, either because the participants are reluctant to admit being upset by the rejection, or because
they engage in self- deception and denial of their distress. One of the future directions of our
research is to use non-conscious measurements to assess the mood and the overall mechanisms used
by the action-oriented participants in coping with ostracism. It could be that the cooperativeness and
positivity are the key instruments for them to get over the bad times and to heal better [13].
DISCUSSION AND CONCLUSION
Our preliminary results show a decrease in the cooperation in time inside a repeated PDG and
individual differences in response to the confusing situation of being left out of a game. We learned
that is crucial to take into account the individual comprehension of inclusion and one`s sensitivity to
it and measure it in a proper manner.
In this paper we have described new procedures for investigating the theme of ostracism. For the
research we translated and implemented contemporary methodological instruments to investigate a
topic of great interest for modern social psychology. We used a game that usually represents the
“rational” pursuit of immediate self-interest in human interactions to see how it relates to social
groups. According to Rusbelt et al. [17] in many real-life contexts one’s freedom of choice in face
of a social dilemma is reduced or eliminated by the development of formal rules and laws and we
tried to build a group in order to see if the cooperation in deed will rise. We succeeded in
mimicking human interaction between members in a laboratory setting and started a research that
has still a lot to evolve.
We have a lot of additional data to be analyzed in future. We developed a questionnaire where the
participants had to express their impressions from the game. They were asked for example how they
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liked the game, which player would they choose if there was one more game and they were also
asked to fill in an extra inventory items that measured the individual tendencies towards avoidance
or revenge motivation after the game. The outcome of the future analyzes would give us knowledge
about what were the subjects` attitudes towards the other supposed players. Inside those answers is
the information about the different strategies toward the players with whom the subjects were more
often choosing to play (the preferred partners, named with colors). All the effects reported in this
paper are going to be verified in subsequent studies.
One of the contributions of the present work is the development of an interface for performing of
experiments with our three players` version of PDG allowing to choose partners and refuse game
offers. On the base of this pilot test, we developed a design with a new interface which will allow
the PDG players to be connected via a computer network (e.g. Internet). Through the new interface
the collection of the data will be made easier with respect to recruitment of participants.
Furthermore, we will be able to gather data from bigger samples and the game could be played in
bigger groups.
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МЕЖДУГРУПОВИ НАГЛАСИ, АКУЛТУРАЦИОННИ ОЧАКВАНИЯ
И ОРИЕНТАЦИИ
В ЕТНИЧЕСКИ РАЗНОРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
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доц. д-р Йоланда Константинова Зографова - Департамент „Психология”,
ИИНЧ-БАН
INTERGROUP ATTITUDES, ACCULTURATION EXPECTATIONS
AND ORIENTATIONS
IN ETHNICALLY DIVERSE REGIONS IN BULGARIA
Dr. Diana Ivanova Bakalova – Department of Psychology, IPHS-BAS
Assoc. Prof. Yolanda Konstantinova Zografova – Department of Psychology,
IPHS-BAS
Динамиката на междугруповите отношения в България е особено актуален проблем в контекста на
интеграционните процеси, в които е включена страната. Докладът представя резултати от емпирично
изследване на социалнопсихологически аспекти на отношенията между трите най-големи етнически
общности в страната – българи, турци и роми. Проучени са индивидуални и нормативни
междуетнически нагласи, както и моделите на акултурация, характерни за изследваните общности.
Изследването обхваща 1216 лица с българска, турска и ромска етническа самоидентификация в 3
области с доста различно съотношение на етносите – Монтана, Кърджали и Стара Загора. Резултатите
разкриват връзка между индивидуалните и нормативните нагласи към малцинствата. Отношението на
мнозинството към ромите все още е предимно дискриминационно и до голяма степен контрастира на
интеграционната ориентация на ромите, особено в Монтана. При българските турци преобладава
интеграционен модел на акултурация, хармонично съчетаващ акултурационни очаквания и ориентации,
особено в Кърджали. Селата в изследваните области се характеризират с по-висока степен на
междуетническа толерантност в сравнение с градовете.
The dynamics of intergroup relations in Bulgaria is a particularly topical issue in the context of integration
processes involving the country. This report outlines empiric research findings on some social-psychological
dimensions of relations among the three largest ethnic communities in Bulgaria – Bulgarians, Turks and Roma.
Both individual and normative interethnic attitudes, and also the acculturation models, characteristic of the
studied communities, are examined. This study is a part of a larger survey on 1216 respondents with ethnic
Bulgarian, Bulgarian Turkish and Roma self-identification in 3 Bulgarian districts with quite different
proportions of ethnic minorities – Montana, Kardzhali and Stara Zagora. The findings evince correlations of
individual and normative attitudes towards minorities. Ethnic Bulgarians’ attitudes towards Roma are still
prevailingly discriminatory and largely stand out against Roma’s integration orientations, particularly in
Montana. An integration model of acculturation is prevalent for Turks, as acculturation expectations conform to
acculturation orientations, specifically in Kardzhali. The villages are characterized by a higher level of
interethnic tolerance, compared to the towns/cities

Междуетническите отношения привличат вниманието на изследователите от цял свят
не от днес. Съвременните учени и политици, политолози и анализатори придават особено
голямо значение на динамиката на отношенията между етносите и това е естествено предвид
пряката зависимост на благополучието, на политическия мир, на културното развитие, от
баланса на междуетническото съществуване. А тъй като подобни процеси са повече от
всякога част от наднационални, европейски интегративни тенденции, на фона на
множеството социално-икономически и политически промени в страната след
присъединяването й към ЕС, те се превръщат в предизвикателство от най-висока степен пред
европейските, в т.ч. българските изследователи.
Множество изследвания разкриват, че през последните две десетилетия
междуетническото напрежение е утихнало и междугруповите нагласи са станали попозитивни [2; 5; 6; 9; 11], но въпреки това се наблюдават и съществени изключения от тази

750

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

тенденция. Пример за това са все още силните и устойчиви предразсъдъци към ромите, които
продължават да бъдат отхвърляни и изключвани не само от мнозинството, но и от други
етнически малцинства в страната [12]. Те стават жертва на расизъм и дискриминация във
всички сфери на живота [25], вкл. на работното място [10] и често се стереотипизират като
недобросъвестни, необразовани, некомпетентни и нечистоплътни, не само от българското
мнозинство, но и от турския етнос [1]. Някои изследователи посочват, че българското
етническо мнозинство е недоверчиво към различните малцинства в страната и че споделя
повече стереотипи и предразсъдъци към малцинствата, отколкото обратното [напр. 8].
Изследвания върху регионалните неравенства в страната показват, че най-вече в малките
населени места междуетническата комуникация се характеризира с дългогодишно
съжителство и добросъседски отношения [5].
В настоящия доклад се представят част от резултати от изследване на актуалното
състояние и динамиката на междугруповите нагласи и отношения между трите най-големи
етнически общности в страната – българи, турци и роми 1, с акцент върху индивидуалния и
нормативния аспект на междуетническите нагласи, както и върху акултурационните
очаквания и ориентации на етносите в страната.
Класическа дефиниция на акултурацията, предложена още през 1936 г. от Редфийлд,
Линтън и Херсковиц, я представя като процеси и промени, които се случват при продължителен
контакт през дълъг период от време [цит. по 24]. Тук изследваме процесите на акултурация
между трите най-големи етноса в страната в перспективата на Интерактивния акултурационен
модел [15]. Този модел акцентира междугруповите аспекти на акултурацията, която се
разглежда не само от гледна точка на „акултурационните очаквания” на мнозинството към
различни етнически малцинства, но и от гледна точка на „акултурационните ориентации”, т.е.
нагласите на малцинствата да приемат културата на мнозинството [19]. Всъщност, първият
модел на акултурационните нагласи е на Berry [14]. Той включва 4 типа многократно изследвани
и добре познати нагласи и ориентации: интеграция, асимилация, отделяне (сегрегация) и
изключване (маргинализация). В тях са отразени комбинираните нагласи спрямо два основни
проблема - запазване на културата и контакти с други групи. Изследването на акултурационните
нагласи и практики е особено важно, тъй като интеграционните политики на национално и
общинско равнище не само отразяват, но и формират акултурационните очаквания на
мнозинството и акултурационните ориентации на малцинствата. И въпреки, че огромната маса
емпирични изследвания и анализи са върху проблема за акултурация на имигрантски общности,
принципите и моделите, използвани в подобни проучвания, са релевантни и на
взаимоотношения, градени в дългогодишни междуетнически съжителства, каквито са в
голямата си част междугруповите отношения в България. Причината се корени не само в
сходството във феномените на междугрупово равнище, но и в динамично променящите се
структури, климат и дистанции във взаимоотношенията, които особено през последните
няколко десетилетия се характеризират както с мирно съвместно съжителство на общности,
така и с драматични събития, провокирани от политически процеси. От една страна, налице е и
известен имигрантски аспект при движението на етноси у нас. Например, много от българските
турци, емигрирали през 1989 г. в резултат на Възродителния процес, се завръщат по домовете си
в България. От друга страна, немалка е и вътрешната миграция на ромския етнос. Тези събития
и процеси предпоставят развитие на акултурационните очаквания и нагласи у мнозинството.
В процеса на формиране на специфични модели на взаимоотношения неизбежно се
създават както индивидуални, така и нормативни междугрупови нагласи. Анализът на
възприеманите норми по отношение на малцинствата в широк обществен план ни дава
1

Данните, представени и анализирани в този доклад, са събрани при реализацията на проект: „Тhe Dynamic
Nature of Interethnic Attitudes in Bulgaria: A Social Psychological Perspective”, BSRP; финансиран от SNSF и
съфинансиран от МОН; координиран от Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария;
съизпълнител: Департамент „Психология”, ИИНЧ – БАН; срок на проекта: Април 2013 – Март 2016
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възможност да очертаем нормативните нагласи (т.нар. още нормативен контекст/
идеологически климат) като споделени социални репрезентации за съществуващите в
българското общество нагласи по отношение на малцинствата. Нормативните нагласи са
свързани със социални норми и ценности, които могат да насърчават или отхвърлят
споделянето и изразяването на междуетническа враждебност [18], на дискриминативни
социални нагласи и неприемливи социални практики по отношение на малцинствата.
Изследвания потвърждават, че публичното изразяване на предразсъдъци корелира силно със
социално одобрение на изразяването на предразсъдъци [17].
Ще се опитаме да отговорим на следните изследователски въпроси: 1. Как се
повлияват междугруповите (индивидуални и нормативни) нагласи и акултурационните
очаквания и ориентации от различното съотношение на етносите и степента на урбанизация
на населените места? 2. Съществува ли връзка между акултурационните
очаквания/ориентации, индивидуалните и нормативните нагласи? 3. Дали акултурационните
очаквания на българското мнозинство по отношение на двете най-големи етнически
малцинства са сходни или различни, и дали те съответстват на акултурационните ориентации
на турското и ромското малцинство? 4. Кои от акултурационните очаквания и ориентации се
проектират в отношенията между етническите българи, българските турци и роми в области
с различно съотношение на трите най-големи етноса в България днес?
МЕТОДИ, ИЗВАДКА И ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Данните от изследването на междугруповите нагласи, акултурационните очаквания и
ориентации, част от които представяме и анализираме по-долу, са събрани на терен в периода
юни-август 2014 г. с помощта на стандартизирано интервю сред квотна извадка от N=1216
изследвани лица, представители на българския, турския и ромския етнос в 3 области с доста
различно съотношение на трите етноса – Монтана (съответно 86.3%, 12.7%, 0.1%), Кърджали
(съответно 30.2%, 66.2%, 1.0%) и Стара Загора (съответно 86.2%, 4.9%, 7.8%) по данни от
Преброяване на населението 2011 г. [7]. Именно на тези данни се основава решението в Монтана
да не се включват респонденти с турска самоидентификация, а в Кърдажи – такива с ромска
самоидентификация. Разпределението на респондентите е следното (Вж. Таблица 1):
Таблица 1. Разпределение на изследваните лица
(по етническа принадлежност, област, тип населено място и пол)
Област
Стара
Загора
Монтана
Кърджал
и
Общо

Етнически българи
Извадк
а (N) Общ
Пол
Град/Село
о
Ж
M
Г
С

Общ
о

Роми
Пол
Град/Село Общ
о
Ж M
Г
С

Етнически турци
Пол
Град/Село
Ж
M
Г
С

512

192

96

96

96

96

160

80

80

72

88

160

80

80

88

72

352

192

96

96

96

96

160

82

78

80

80

-

-

-

-

-

352

192

96

96

96

96

-

-

-

-

-

160

80

80

80

80

1216

576

288

288

288

288

320

152

168

320

160

160

168

152

16
158
2

Стандартизираният въпросник-интервю е авторски инструмент, разработен в 3 версии
(за етнически българи, за български турци и за роми) от екип от швейцарски и български
учени и включва модифицирани скали и айтеми, създадени в рамките на утвърдени
изследователски модели. Въз основа на тези модели се операционализират
акултурационните очаквания на мнозинството и акултурационните ориентации на
малцинствата, както и индивидуалните и нормативните етнически нагласи.
Съобразно Интерактивния акултурационен модел [15,19], акултурационните
очаквания/ориентации се операционализират в три конструкта: очаквания за поддържане на
контакти и приемане на културата на мнозинството, очаквания за запазване на собствената
култура (вкл. език, религия, традиции), и очаквания за отделеност (изолация) от мнозинството.
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Тук те се измерват с помощта на 5 айтема с 5-степенна Ликертова скала от „напълно несъгласен”
до „напълно съгласен”. Два от айтемите са предназначени да измерват нагласите (вкл. очаквания
и ориентации) към запазване на културата (вкл. религия, език, традиции) на малцинствата с
добри показатели за надеждност, които варират между r=.64 и r=.80 за различните етноси в трите
версии на въпросника. Другите 2 айтема са предназначени за измерване на очакванията за
поддържане на контакти с и приемане на културата на мнозинството с относително по-ниски, но
приемливи показатели за надеждност, които варират между r=.50 и r=.65. А 5-ият айтем е
предназначен да измерва очакванията за изолация от мнозинството в отделни райони, квартали и
училища. Комбинацията от високи и/или ниски стойности по трите измерения разкрива и
съществуващия модел на акултурация на малцинствата в България – т.е. дали става въпрос за
интеграция, асимилация, сегрегация или изключване.
Цялостното лично отношение към и между отделни етноси (т.е. индивидуалните
нагласи) се измерват само с помощта на по 1 айтем за всеки етнос и 7-степенна Ликертова
скала от „изключително лошо” до „изключително добро”.
Измерението „нормативни нагласи” наричаме „негативни нормативни нагласи”, тъй
като отразява представите за приемливостта на негативни нагласи на българския етнос към
малцинствата, както и за тяхното изразяване. Измерваме ги с помощта на 2 айтема отново с
5-степенна Ликертова скала от „напълно несъгласен” до „напълно съгласен”, с относително
добри показатели за надеждност, които варират между r=.64 и r=.68 за двете изследвани
малцинства във версията на въпросника за етнически българи.
Стандартизираният въпросник се прилага като интервю лице в лице и включва
използването на шоу-карти. Още пилотните данни (сред 100 лица, представители на трите
етноса) демонстрират добро разбиране на повечето въпроси/твърдения и на възможностите
за отговор, както и добра надеждност на по-голяма част от включените във въпросника
скали. Въпросникът търпи незначителни промени преди провеждане на теренното
изследване. Всички данните са анализирани с помощта на количествени методи със
статистическия пакет SPSS. Използвани са еднофакторен дисперсионен анализ,
параметрични и непараметрични тестове за множествени сравнения, Т-тест за независими и
свързани извадки, както и корелационен анализ.
РЕЗУЛТАТИ
1. Нагласи и акултурационни очаквания на етническите българи към българските
турци
Резултатите от дисперсионния анализ показват, че очакванията за акултурация на
етническите турци от страна на българското етническо мнозинство се влияят от областта, в
която е проведено теренното изследване (F=8.66; p=.00), както и от степента на
урбанизация, т.е. от това дали населеното място е град или село (Вж. Табл. 2).
Таблица 2. Акултурационни очаквания и отношение на етническите българи към
българските турци според типа населено място- град/село (резултати от Т-тест за
независими извадки; значими различия при р<.05)
Тип
населено
място
Очаквания за акултурация на
Град
етническите турци
Село
Очаквания за запазване
Град
културата на етническите турци Село
Очаквания за отделеност на
Град
етническите турци от
Село
мнозинството
Зависима променлива

Извадка

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

303
272
303
272
302

4.118
4.246
3.671
3.961
2.81

.626
.638
.894
.863
1.236

272

2.81

1.375

t-стойност

Разлика в
средните
стойности

Значимост
(р)

-2.411

-.127

.016

-3.951

-.289

.000

.052

.006

.958
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Отношение към етническите
турци
Негативни нормативни нагласи
към етническите турци

Град
Село
Град
Село

303
272
302
272

4.77
4.73
2.629
2.867

1.235
1.285
.935
.988

753
.324

.034

.746

-2.969

-.238

.003

От Таблица 2 е видно, че очакванията на мнозинството етническите турци да
поддържат приятелства с етнически българи и да приемат тяхната култура са значимо повисоки в селата, отколкото в градовете. Но по-силно е влиянието на фактора „област“.
Резултатите от множествените сравнения показват, че в Монтана и Кърджали тези очаквания
за акултурация на българските турци са значимо по-високи в сравнение със Стара Загора
(Вж. Табл. 3). Средната стойност по това измерение за цялата извадка от етнически българи
ясно се ориентира към наличие на очаквания за приемане на културата на мнозинството.
Установяваме, че полът и възрастта не оказват значимо влияние върху очакванията за
акултурация на етническите турци.
Таблица 3. Акултурационни очаквания и отношение на етническите българи към
българските турци по области (резултати от тестове за множествени сравнения;
значими различия при р<.05)
Зависима
променлива

Очаквания за
акултурация на
етническите турци

Тест

LSD

(I) Област
Област Монтана

4.244

Област Кърджали

4.265

Област Стара Загора

4.026

Общо
Очаквания за
запазване културата
на етническите турци

Очаквания за
отделеност на
етническите турци
от мнозинството

Tamhane

3.570

Област Кърджали

3.942

Tamhane

3.808

Област Монтана

3.54

Област Кърджали

2.26

Област Стара Загора

2.63

Tamhane

2.81

Област Монтана

3.88

Област Кърджали

5.47

Област Стара Загора

4.90

Общо
Негативни
нормативни нагласи
към етническите
турци

3.913

Общо

Общо
Отношение към
етническите турци

4.179

Област Монтана

Област Стара Загора

LSD

Средна
стойност (I)

4.75

Област Монтана

3.269

Област Кърджали

2.450

Област Стара Загора

2.507

Общо

2.742

Стандартно
отклонение

(J) Област

Област Кърджали
Област Стара Загора
Област Монтана
.603
Област Стара Загора
Област Монтана
.608
Област Кърджали
.635
Област Кърджали
1.030
Област Стара Загора
Област Монтана
.782
Област Стара Загора
Област Монтана
.792
Област Кърджали
.890
Област Кърджали
1.290
Област Стара Загора
Област Монтана
1.185
Област Стара Загора
Област Монтана
1.078
Област Кърджали
1.302
Област Кърджали
1.203
Област Стара Загора
Област Монтана
.970
Област Стара Загора
Област Монтана
1.031
Област Кърджали
1.258
Област Кърджали
.865
Област Стара Загора
Област Монтана
1.015
Област Стара Загора
Област Монтана
.785
Област Кърджали
.967
.667

Разлика между
ср. ст-ти (I-J)

Значимост (р)

-.020
.218*
.020
.239*
-.218*
-.239*

.745
.001
.745
.000
.001
.000

-.372*
-.343*
.372*
.029
.343*
-.029

.000
.001
.000
.978
.001
.978

1.280*
.913*
-1.280*
-.366*
-.913*
.366*

.000
.000
.000
.003
.000
.003

-1.594*
-1.015*
1.594*
.579*
1.015*
-.579*

.000
.000
.000
.000
.000
.000

.819*
.761*
-.819*
-.057
-.761*
.057

.000
.000
.000
.901
.000
.901

Анализът на очакванията на мнозинството за запазване на култура на
българските турци показва значими различия отново само по област (F=10.72; p=.00) и
по тип населено място. В селата тези очаквания са значимо по-високи, отколкото в
градовете (Вж. Табл. 2) и значимо по-високи в област Кърджали и Стара Загора в
сравнение с област Монтана (Вж. Табл. 3). Трябва да се вземе предвид, че средната
стойност на тази дименсия за цялата извадка от етнически българи е относително висока,
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т.е. средните очаквания на мнозинството са ориентирани по-скоро към запазване на
културата, езика и религията на турците.
Относно очакванията за отделеност на турския етнос от българското мнозинство
значими различия се установяват само по област (F=59.04; p=.00), но между всички
изследвани области. Тези очаквания са най-високи в област Монтана, следвани от област
Стара Загора, и най-ниски в област Кърджали. Въпреки високата дисперсия, средната
стойност на очакванията за отделеност на българските турци в собствени райони, квартали и
училища, е относително ниска, особено в област Кърджали (Вж. Табл. 3).
Усредненото индивидуално отношение (нагласа) към турския етнос варира от
неутралния към положителния полюс, т.е. клони към „по-скоро добро”. И тук единствено
областта оказва не само значимо, но и доста мощно влияние (F=108.62; p=.00). Оказва се, че
отношението към турската етническа общност е най-позитивно в област Кърджали, по-слабо
позитивно в област Стара Загора и близко до неутралното в област Монтана (Вж. Таблица 3).
Налице е умерена положителна корелация между индивидуалната нагласа към етническите
турци и очакванията за тяхната акултурация и относително по-слаба корелация с
очакванията за запазване на тяхната култура, религия и език (Вж. Таблица 4).
Що се отнася до негативните нормативни нагласи на българското мнозинство
към етническите турци трябва да се има предвид, че средната стойност на тези представи
за цялата извадка показва, че те не са особено споделени. И тук предимно областта (F=50.02;
p=.00) и по-слабо типът населено място оказват значимо влияние. В Стара Загора и
Кърджали е значително по-непопулярна представата, че в България е приемливо да имаш и
изразяваш негативно отношение към турците, отколкото в Монтана (Вж. Таблица 3). Освен
това, тази представа е значително по-слабо разпространена в градовете, отколкото в
изследваните села (Вж. Таблица 2). Негативните нормативни нагласи към турското
малцинство корелират в умерена до висока степен с индивидуално отношение към турското
малцинство, както и с очакванията за запазване на културата на турците (Вж. Таблица 4).
Таблица 4. Връзки между индивидуални и нормативни нагласи, и акултурационни очаквания
на етническите българи към българските турци (непараметричен корелационен анализ)
Променлива
Очаквания за
акултурация на
етн.турци
Очаквания за
запазване
културата на
етн.турци
Очаквания за
отделеност на
етн.турци от
мнозинството
Отношение към
етн.турци
Негативни
нормативни
нагласи към
етн.турци

Очаквания за
акултурация
на етн.турци

Коефициент на корелация
Значимост (двупосочна)
N (извадка)
Коефициент на корелация
Значимост (двупосочна)

.350
.000

N (извадка)

575

Коефициент на корелация
Значимост (двупосочна)

Очаквания за
запазване
културата на
етн.турци
.350
.000
575

Очаквания за
отделеност на
Отношение
етн.турци от
към етн.турци
мнозинството
-.052
.185
.211
.000
574
575
-.333
.405
.000
.000
574

Негативни
нормативни
нагласи към
етн.турци
-.076
.068
574
-.290
.000

575

574

-.052
.211

-.333
.000

-.529
.000

.471
.000

N (извадка)

574

574

574

573

Коефициент на корелация
Значимост (двупосочна)
N (извадка)
Корелационен коефициент

.185
.000
575
.019

.405
.000
575
-.213

-.529
.000
574
.349

-.382

Значимост (двупосочна)

.654

.000

.000

.000

N (извадка)

574

575

574

575

-.500
.000
574
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2. Нагласи и акултурационни очаквания на етническите българи към ромите
Очакванията на българското етническо мнозинство за акултурация на ромите се
повлияват единствено от областта (F=14.10; p=.00) и типа населено място (град/село), в
които е проведено теренното изследване. Тези очаквания са по-високи в селата, отколкото в
градовете (Вж. Табл. 5).
Таблица 5. Акултурационни очаквания и отношение на етническите българи към ромите по
тип населено място (резултати от Т-тест за независими извадки; значими различия при р<.05)
Зависима
променлива

Тип населено
място

Очаквания за акултурация
на ромите
Очаквания за запазване
културата на ромите
Очаквания за отделеност
на ромите от мнозинството
Отношение към ромите
Негативни нормативни
нагласи към ромите

Извадка

Град
Село
Град
Село
Град
Село
Град
Село
Град
Село

303
271
303
272
302
272
303
272
303
272

Средна
стойност
3.8267
4.1384
3.3036
3.6801
3.74
3.56
3.27
3.79
3.5215
3.5864

Стандартно
отклонение
.78406
.64853
1.04623
.98639
1.195
1.241
1.284
1.166
.87290
.87339

t-стойност
-5.154

Разлика в
средните
стойности

Значимост
(р)

-.127

.000

-.289

.000

1.798

.006

.073

-5.097

.034

.000

-.891

-.238

.374

-4.426

Най-изразени са в област Монтана, след това в област Кърджали и най-слабо в област
Стара Загора. Високата средната стойност за цялата извадка от етнически българи
демонстрира по-скоро наличие на такива очаквания (Вж. Табл. 6).
Таблица 6. Акултурационни очаквания и отношение на етническите българи към ромите по
области (резултати от тестове за множествени сравнения; значими различия при р<.05)
Зависима променлива
Очаквания за
акултурация на ромите

Очаквания за запазване
културата на ромите

Тест

LSD

Tamhane

(I) Област

Tamhane

4.1675

Област Кърджали

3.9792

Област Стара Загора

3.7749

Общо

3.9739

Област Монтана

3.4661

Област Кърджали

3.6354

Област Стара Загора

3.3429

LSD

3.94

Област Кърджали

3.42

Област Стара Загора

3.61

Tamhane

3.66

Област Монтана

3.24

Област Кърджали

3.83

Област Стара Загора

3.48

Общо
Негативни нормативни
нагласи към ромите

3.4817

Област Монтана

Общо

Отношение към ромите

Стандартно

Област Монтана

Общо
Очаквания за
отделеност на ромите
от мнозинството

Средна

3.52

Област Монтана

3.9922

Област Кърджали

3.2135

Област Стара Загора

3.4503

Общо

3.5522

(J) Област
Област Кърджали
.74917
Област Стара Загора
Област Монтана
.77398
Област Стара Загора
Област Монтана
.63792
Област Кърджали
.73921
Област Кърджали
1.11282
Област Стара Загора
Област Монтана
.92090
Област Стара Загора
Област Монтана
1.04576
Област Кърджали
1.03473
Област Кърджали
1.251
Област Стара Загора
Област Монтана
1.292
Област Стара Загора
Област Монтана
1.050
Област Кърджали
1.219
Област Кърджали
1.251
Област Стара Загора
Област Монтана
1.217
Област Стара Загора
Област Монтана
1.235
Област Кърджали
1.256
Област Кърджали
.69681
Област Стара Загора
Област Монтана
.89865
Област Стара Загора
Област Монтана
.82487
Област Кърджали
.87297

Разлика
Значимост (р)
.18837*
.011
.39267*
.000
-.18837*
.011
.20430*
.006
-.39267*
.000
-.20430*
.006
-.16927
.12321
.16927
.29248*
-.12321
-.29248*

.284
.603
.284
.012
.603
.012

.515*
.330*
-.515*
-.185
-.330*
.185

.000
.016
.000
.328
.016
.328

-.594*
-.242
.594*
.352*
.242
-.352*

.000
.055
.000
.005
.055
.005

.77865*
.54193*
-.77865*
-.23672*
-.54193*
.23672*

.000
.000
.000
.022
.000
.022
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Анализът на очакванията на мнозинството към запазване на ромската култура
показва значими различия не само по тип населено място и по област (F=3.90; p=.02), но и
по пол (F=4.68; p=.03) и възраст (F=3.35; p=.02). Отново в селата тези очаквания са значимо
по-високи, отколкото в градовете (Вж. Табл. 5), значимо по-високи в Кърджали, отколкото в
Стара Загора, но без значими различния между Монтана и другите две области (Вж. Табл. 6).
Очакванията на жените от мнозинството за запазване на ромската култура са значимо повисоки от тези на мъжете. А при респондентите на възраст над 60 г. тези очаквания са
сравнително по-високи в сравнение с тези между 15-29 г. и 30-44 г. Но тъй като дисперсията
на средната стойност на тази дименсия за цялата извадка от мнозинството е доста висока,
трудно може да се определи дали средните очаквания гравитират около наличието или
липсата на очаквания.
Очакванията за отделеност на ромския етнос от българското мнозинство показват
различия само в зависимост от областта (F=9.02; p=.00). В Монтана тези очаквания са
значимо по-високи в сравнение със Стара Загора и Кърджали (Вж. Табл. 6). И въпреки
високата дисперсия на усреднените очаквания на етническите българи, те са относително
високи (особено в Монтана) и клонят към «съгласие» за отделеност на ромите в отделни
райони, квартали и училища.
Що се отнася до индивидуалното отношение към ромското етническо малцинство,
за разлика от това към българските турци, тук значимо влияние оказва не само областта
(F=19.59; p=.00), но и типът населено място. Важно е да се отбележи, че усредненото
отношение на етническите българи спрямо ромите варира предимно от негативно до
неутрално, въпреки високата дисперсия. Това негативно отношение е значимо по-слабо
изразено в селата, отколкото в градовете (Вж. Табл. 5) и в област Кърджали в сравнение с
области Монтана и Стара Загора (Вж. Табл. 6). Корелационният анализ показва, че
отношението на етническите българи към ромската общност е свързано умерено и
положително с очакванията за акултурация на ромите, както и с очакванията за запазване на
ромската култура (Вж. Табл. 7).
Относно негативните нормативни нагласи на етническите българи към ромския
етнос значими различия се отчитат само по област (F=46.50; p=.00), но между всички
изследвани области. Усреднените негативни нормативни нагласи за цялата извадка показва,
че представите на етническите българи за приемливостта на съществуването и изразяването
на негативно отношение към ромите в България са относително широко споделени. Тези
представи са най-разпространени в област Монтана, по-слабо разпространени в област Стара
Загора и най-непопулярни в Кърджали (Вж. Табл. 6). Корелационният анализ установява
умерена връзка между негативните нормативни нагласи на мнозинството към ромите и
индивидуалното отношение към тях, както и по-слаба връзка с очакванията им за запазване
на ромската култура (Вж. Табл. 7).
Таблица 7. Връзки между индивидуалните и нормативните нагласи, и акултурационните
очаквания на етническите българи към ромите (непараметричен корелационен анализ)
Променлива
Очаквания за
акултурация
на ромите
Очаквания за
запазване
културата на
ромите

Корелационен коефициент
Значимост (двупосочна)
N (извадка)
Корелационен коефициент
Значимост (двупосочна)
N (извадка)

Очаквания
Очаквания Очаквания за
Негативни
за
за запазване отделеност на Отношение нормативни
акултурация културата на
ромите от
към ромите нагласи към
на ромите
ромите
мнозинството
ромите
.385
-.161
.246
.019
.000
.000
.000
.654
574
573
574
574
.385
-.185
.390
-.213
.000
.000
.000
.000
574

574

575

575
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Очаквания за Корелационен коефициент
отделеност на Значимост (двупосочна)
ромите от
мнозинството N (извадка)
Корелационен коефициент
Отношение
Значимост (двупосочна)
към ромите
N (извадка)
Негативни
Корелационен коефициент
нормативни
Значимост (двупосочна)
нагласи към
N (извадка)
ромите
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-.161
.000

-.185
.000

-.429
.000

.349
.000

573

574

574

574

.246
.000
574
.019
.654

.390
.000
575
-.213
.000

-.429
.000
574
.349
.000

-.382
.000

574

575

574

575

-.382
.000
575

3. Сравнение между нагласите и акултурационните очаквания на мнозинството
към турското и ромското малцинство
Резултати от Т-тест показват, че значими различия между турската и ромската
етническа общност, от гледна точка на нагласите и очакванията на българското етническо
мнозинство спрямо тях, съществуват по всички измерения: индивидуални и нормативни
нагласи, очаквания за сближаване с представители на мнозинството и за приемане на
неговата култура, очаквания за запазване на собствена малцинствена култура, език, религия
и традиции, и очаквания малцинствата да бъдат отделени от мнозинството (Вж. Табл. 8).
Сравнението по всички тези дименсии разкрива по-високи стойности за турския етнос,
отколкото за ромския. Изключение правят очакванията за отделеност от българското
етническо мнозинство и негативните нормативни нагласи, чиито стойности са по-високи по
отношение на ромския етнос.
Таблица 8. Значими различия между турското и ромското малцинство от гледна точка
на нагласите и очакванията на етническите българи (резултати от Т-тест за свързани
извадки; значими различия при р<.05)
Променлива
Очаквания за акултурация на
етническите турци
Очаквания за акултурация на
ромите
Очаквания за запазване
културата на етническите турци
Очаквания за запазване
културата на ромите
Очаквания за отделеност на
етническите турци от
мнозинството
Очаквания за отделеност на
ромите от мнозинството
Отношение към етническите
турци
Отношение към ромите
Негативни нормативни нагласи
към етническите турци
Негативни нормативни нагласи
към ромите

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Извадка

4.177

574

.634

3.973

574

.739

3.808

575

.890

3.481

575

1.034

2.81

573

1.303

3.65

573

1.220

4.75

575

1.258

3.52

575

1.256

2.742

574

.967

3.551

574

.873

t-стойност

Значимост (р)

8.603

.000

11.087

.000

-16.084

23.576

-21.376

.000

.000

.000

4. Нагласи и акултурационни ориентации на етническите турци и на ромите
Резултати от дисперсионния анализ показват, че нито един от изследваните социалнодемографски фактори (област, тип населено място, пол, възраст) не оказва значимо влияние
върху ориентацията към акултурация на турското малцинство. Средната стойност по това
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измерение за цялата извадка от български турци е доста висока и гравитира около «съгласие»
за акултурация.
При ориентацията към запазване на собствената култура се наблюдават значими
различия само по област и по тип населено място, като тази ориентация е значително по-ярко
изразена в област Кърджали, отколкото в област Стара Загора и съответно по-силна в селата,
отколкото в градовете (Вж. Табл. 9). Средната стойност по това измерение е още по-висока
от тази на ориентацията към акултурация и варира между «съгласен» и «напълно съгласен».
Таблица 9. Акултурационни ориентации на българските турци и отношение към етническите
българи по област и тип населено място (резултати от Т-тест за независими извадки; значими
различия при р<.05)
Зависима
променлива
Ориентация към
акултурация на
етническите турци
Ориентация към
запазване на своята
култура
Отношение към
етническите българи
Ориентация към
акултурация на
етническите турци
Ориентация към
запазване на своята
култура
Отношение към
етническите българи

Област/
Тип населено място

Извадка

Средна
стойност

Разлика в
средните
стойности

Значимост
(р)

.374

.03125

.708

3.571

.21250

.000

4.406

.431

.000

.416

.03477

.678

-4.847

-.28070

.000

-1.661

-.167

.098

Стандартно
t-стойност
отклонение

Област Кърджали

160

4.1063

.76968

Област Стара Загора

160

4.0750

.72294

Област Кърджали

160

4.6563

.45965

Област Стара Загора

160

4.4438

.59608

Област Кърджали
Област Стара Загора
Град

160
160
168

5.82
5.39
4.1071

.861
.890
.73032

Село

152

4.0724

.76429

Град

168

4.4167

.58593

Село

152

4.6974

.44632

Град
Село

168
152

5.52
5.69

.915
.878

В отношението на етническите турци към българското етническо мнозинство
различия се установяват само по област. Въпреки че отношението към мнозинството и в
двете области, в които са изследвани български турци, варира между «добро» и «много
добро», то е по-позитивно в област Кърджали в сравнение с област Стара Загора (Вж. Табл.
9). Това отношение корелира умерено единствено с ориентацията на българските турци към
акултурация (Вж. Табл. 10).
Таблица 10. Връзки между индивидуалните нагласи и акултурационните ориентации на
етническите турци към етническите българи (непараметричен корелационен анализ)
Променлива
Коефициент на корелация
Ориентация към акултурация
Значимост (двупосочна)
на етн.турци
N (извадка)
Коефициент на корелация
Ориентация към запазване
Значимост (двупосочна)
на своята култура
N (извадка)
Коефициент на корелация
Отношение към етническите
Значимост (двупосочна)
българи
N (извадка)

Ориентация към
акултурация на
етн.турци

.160
.004
320
.447
.000
320

Ориентация към
запазване на
своята култура
.160
.004
320

.143
.010
320

Отношение към
етническите
българи
.447
.000
320
.143
.010
320

При ромското малцинство значими различия в ориентациите им към акултурация и
към запазване на ромската култура се наблюдават по област и по тип населено място. И
двете ориентации са със значимо по-високи стойности в област Монтана, отколкото в област
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Стара Загора, като стойностите за област Монтана са доста високи и варират от съгласие до
пълно съгласие. Но докато ориентацията към приемане на културата на мнозинството е поярко изразена в селата, то ориентацията към запазване на ромската култура е по-засилена в
градовете (Вж. Табл. 11).
Таблица 11. Акултурационни ориентации на ромите и отношение към етническите българи
по област и тип населено място (резултати от Т-тест; значими различия при р<.05)
Зависима
променлива
Ориентация към
акултурация на
ромите
Ориентация към
запазване на своята
култура
Отношение към
етническите българи
Ориентация към
акултурация на
ромите
Ориентация към
запазване на своята
култура
Отношение към
етническите българи

Област/
Тип населено място

Извадка

Средна
стойност

Разлика в
средните
стойности

Значимост
(р)

8.173

.65938

.000

2.200

.15937

.028

-3.799

-.388

.000

-3.937

-.34164

.000

4.622

.32691

.000

-2.005

-.207

.046

Стандартно
t-стойност
отклонение

Област Монтана

160

4.4531

.63888

Област Стара Загора

160

3.7938

.79580

Област Монтана

160

4.4344

.62977

Област Стара Загора

160

4.2750

.66541

Област Монтана
Област Стара Загора
Град

160
160
152

4.99
5.38
3.9441

.942
.882
.83893

Село

168

4.2857

.71253

Град

152

4.5263

.52041

Село

168

4.1994

.71791

Град
Село

152
168

5.08
5.29

.865
.980

При ромите откриваме значими различия в отношението им към българското етническо
мнозинство по област и тип населено място, макар и влиянието на второто да е доста слабо.
Въпреки, че усредненото отношение на ромите към етническите българи е с доста висока
стойност, т.е. изцяло в позитивния полюс, това отношение е по-позитивно в област Стара
Загора, отколкото в област Монтана, както и по-благоприятно в селата, отколкото в градовете
(Вж. Табл. 11). Оказва се, че отношението на ромите към българското етническо мнозинство
корелира най-вече с ориентацията за акултурация на ромите (Вж. Табл. 12).
Таблица 12. Връзки между индивидуалните нагласи и акултурационните ориентации на
ромите към етническите българи (непараметричен корелационен анализ)
Променлива
Коефициент на корелация
Значимост (двупосочна)
N (извадка)
Коефициент на корелация
Ориентация към запазване на
Значимост (двупосочна)
своята култура
N (извадка)
Коефициент на корелация
Отношение към етническите
Значимост (двупосочна)
българи
N (извадка)

Ориентация към
акултурация на
ромите

Ориентация към акултурация
на ромите

.200
.000
320
.294
.000
320

Ориентация към
запазване на
своята култура
.200
.000
320

.068
.228
320

Отношение към
етническите
българи
.294
.000
320
.068
.228
320

ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
Относително високите усреднени акултурационни очаквания на етническите
българи спрямо българските труци, както за сближаване и приeмане на културата на
мнозинството, така и запазване на културата и традициите на българските турци, съчетани с
относително ниските очаквания за отделеност на турския етнос от българското мнозинство,
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насочва към преобладаващ интеграционен модел на акултурация по отношение на турското
малцинство.
Анализът на резултатите по области показва, че интеграционният модел,
олицетворение на етническата толерантност, е най-ярко изразен в област Кърджали, където
относителният дял на турското малцинство от общата популация е най-висок (66.2%) [7]. В
Кърджалийска област българското мнозинство не само очаква от българските турци да
приемат тяхната култура, едновременно запазвайки своите културни традиции, но и не може
да се каже, че заявява очаквания за изолация на българските турци. Резултатите за област
Стара Загора, където съотношението на етносите е 86.2% българи, 7.8% роми и 4.9% турци,
са сходни и там моделът на акултурация спрямо българските турци също може да се
определи по-скоро като интеграционен, макар и не толкова ясно изразен, колкото в
Кърджали. Същевременно в област Монтана, където относителният дял на българските
турци е най-нисък (0.1%) се наблюдава по-скоро смесен асимилационно-сегрегационен
модел на акултурацията. Това се потвърждава от относително по-високите очаквания за
приемане на културата на мнозинството, съчетани с относително по-ниски очаквания към
запазване на тяхната собствена култура, както и с доста отчетливи очаквания за отделеност
на етническите турци от българското мнозинство, в сравнение с другите 2 области и особено
с Кърджали. Резултатите в изследваните региони са в подкрепа на теорията за
междугруповия контакт [13]. Тоест, там, където възможностите за контакти с етнически
турци са най-големи (област Кърджали), отношението на българското етническо мнозинство
към тях е най-приобщаващо, а където няма особени възможности за контакти (област
Монтана), нагласите към тях включват асимилационен и сегрегационен нюанс, което връща
с много стъпки назад изграждането на междуетническа търпимост.
Що се отнася до типа населено място, според степента на урбанизация, анализът
показва, че в селата очакванията за приемане на културата на мнозинството, но и за
запазване на собствената култура, език и религия на българските турци са много по-високи в
сравнение с градовете. Това е индикатор за по-изразена лекота на интеграционните процеси
и повишена междуетническа толерантност в по-малките населени места, което потвърждава
резултати и от други изследвания [5].
Във връзка с очакванията на мнозинството за акултурация на ромите резултатите
далеч не са толкова категорични, поради високата дисперсия на отговорите. Така или иначе,
очакванията за приемане на културата на мнозинството и за запазване на ромската култура са
значимо по-ниски от тези спрямо българските турци, а очакванията за отделяне на ромите в
отделни райони, квартали и училища – доста по-високи от тези по отношение на българските
турци и в трите изследвани области, особено в Монтана. С други думи, въпреки че е трудно
да се определи дали става въпрос за доминиращ сегрегационен, асимилационен или друг смесен модел на акултурация, и в трите изследвани етнически разнородни области
преобладават дискриминационните нагласи към ромското малцинство, което се подкрепя и
от данни от редица други изследвания [12; 25]. Очевидно нагласите и очакванията спрямо
ромския етнос не се вместват в хипотезата за влиянието на междугруповия контакт, а поскоро в перспективата на възприетата заплаха [вж. 22]. От една страна, възможно е
засиленото присъствие на ромското малцинство (особено в област Монтана) да създава
възприемана заплаха за ценностите на българското етническо мнозинство, което от своя
страна допринася по-скоро за засилване на предразсъдъците и ориентациите към асимилация
и/или сегрегация на ромите. От друга страна, не може да бъде подценяван и съвместният
социален опит от съжителството, както и въздействието на провежданите през годините /или
липсата на подобни/ социалноикономически и културнообразователни политики спрямо
различните етноси. Съчетаването на високи акултурационни очаквания с все пак по-ниски
сегрегационни и/или асимилационни очаквания спрямо ромите в някои области (като
Кърджали) може да се обясни с тенденция към разширяване на представите за идентичност,
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т.е. присъствието на голяма общност от български турци улеснява в известна степен
възприемането и на други малцинствени групи и тяхната култура.
Анализът по тип населено място разкрива, че в селата очакванията за приемане на
културата на мнозинството, но и за запазване на ромската култура са по-високи, отколкото в
градовете и че ромите са приети по-добре в малките населени места, отколкото в градовете.
Интересно е, че само по отношение на ромите и само по отношение на очакванията за
запазване на ромската култура се наблюдават различия по пол и възраст. Очакванията на
жените от мнозинството са значимо по-високи от тези на мъжете и очакванията при
респондентите на възраст над 60 г. са сравнително по-високи от очакванията на възрастовите
групи от 15-29 г. и от 30-44 г. Следователно, независимо от съществуването на
дискриминационни нагласи към ромите, жените и хората в напреднала възраст като цяло са
по-толерантни към ромската култура и традиции. Обяснение можем да търсим в по-късите
физически и психологически дистанции между хората в малките населени места, които
осигуряват възможности за по-добро опознаване и съответно по-висока толерантност към
малцинствена култура, а конкретно обяснение – в житейския опит на възрастните хора
(особено в малките населени места) в резултат на по-продължително съжителство и
общуване с представители на ромската общност.
Но съответстват ли тези акултурационни очаквания и нагласи на българското
етническо мнозинство на ориентациите към акултурация и нагласите на турското и ромското
малцинство?
Анализът на резултатите от изследването показва, че ориентацията на българските
турци за приемане на културата на българското етническо мнозинство е с доста високи
стойности и в двете области - Кърджали и Стара Загора. Още по-високи са стойностите на
ориентацията към запазване на собствената култура, значително по-ярко изразена в област
Кърджали, отколкото в област Стара Загора и по-силна в селата, отколкото в градовете.
Интерпретацията на тези резултати показва, че: 1. българските турци в областите Кърджали
и Стара Загора са предимно интеграционно ориентирани. 2. очакванията на българското
етническо мнозинство за акултурация в различен тип населени места (градове и села) на
двете области съответстват на акултурационните ориентации на турското мнозинство, т.е.
налице са подходящи условия за пълноценна интеграция на етническите турци в българското
общество. Подобни съобщества създават възможност за развитие на бикултурализъм. В
такива условия личността развива познание за различните от нея и се научава да ги
разграничава от собствената си идентичност, като същевременно ги приема - тя участва и
дори би могла да се идентифицира в някои измерения с друга група, освен “своята” и така да
приема и двете, равнопоставено, но като различни [вж. 16]. Разработките за комплексността
на идентичността печелят все повече последователи в социалнопсихологичното
изследователско пространство. Някои изследвания дори доказват, че живот в съседство с
други групи довежда до промяна в нагласите на личността към по-висока степен на
одобрение на външната група и нехаресване на собствената група [вж. 23].
Картината с ориентацията на ромите към акултурация е значително по-сложна,
отколкото при българските турци. Анализът за областите Монтана и Стара Загора разкрива, че
ромите са по-скоро ориентирани към приемане на културата на българското етническо
мнозинство и към сближаване с етнически българи, като тази ориентация се откроява по-ясно
в Монтана, отколкото в Стара Загора и повече в селата, отколкото в градовете. От друга
страна, въпреки че и ориентацията към запазване на ромската култура е висока в двете
области, тази ориентация е по-ярко изразена в Монтана и по-силно в града, отколкото в селата.
Обвързването на акултурационните очаквания с ориентациите на ромския етнос разкрива, че:
1. Ромите в двете изследвани области са по-скоро интеграционно ориентирани, особено в
Монтана, и с по-приобщаваща ориентация в селата, отколкото в градовете. 2. Налице е доста
голямо несъответствие между акултурационните очаквания на българското етническо
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мнозинство и ориентациите към акултурация на ромите. Етническите българи експлицитно
споделят по-скоро дискриминационни нагласи (сегрегационни и асимилационни), отколкото
интеграционни очаквания към ромите (по-разпространени в селата). Освен това, заявяват
очаквания за изолация на ромите в отделни райони, квартали и училища, особено в градовете
(най-вече в Монтана). Същевременно, ориентациите на ромите са по-скоро интеграционни, с
акцент върху запазване на ромската култура, особено в град Монтана.
Подобни резултати са твърде обезкуражаващи от гледна точка на динамичните
съвременни процеси на сближаване на представители на неизчерпаемо разнообразие от
групи и общности. Индикатор са за психология на човешки отношения, които в никакъв
случай “не работят” за развитието на областта, съществуват в своя паралелна реалност и
предпоставят междуетническо напрежение и конфликти.
Как допълнително проведеният анализ на индивидуалните и нормативните
междуетнически нагласи обогатява картината на акултурационните очаквания и ориентации?
Анализът на индивидуалните междугрупови нагласи между етническите българи
и турския етнос разкрива, че усредненото отношение на етническите българи варира от
неутралния към положителния полюс, т.е. „по-скоро добро”. То е най-позитивно в област
Кърджали, следвана от област Стара Загора и е близко до неутралното в Монтана.
Същевременно, отношението на етническите турци към българското етническо мнозинство е
още по-позитивно в сравнение с това на етническите българи към тях, варира между «добро»
и «много добро», също е най-позитивно в област Кърджали и не толкова - в Стара Загора.
Това отношение от страна на етническите българи и турци се свързва главно със съответните
им очаквания и ориентацията към приемане на културата на мнозинството. Явно
междугруповите нагласи на етнически българи и турци днес се съгласуват относително
хармонично, като съществува слабо разминаване, произтичащо от експлицитно заявеното попозитивно отношение на българските турци към етническите българи, отколкото обратното.
Този общо взето балансиран модел на взаимоотношенията между двата етноса се подкрепя и
от предишни изследвания [11; 3], проведени в други региони със засилено присъствие на
етнически турци.
За индивидуалните междугрупови нагласи на българското етническо мнозинство
и ромското малцинство анализът отчита по-скоро неблагоприятни усреднени нагласи на
етническите българи към ромите, които варират от негативни до неутрални. Отношението на
етническите българи към ромите не е толкова негативно в селата и в област Кърджали,
колкото в градовете и в област Монтана и Стара Загора. От страна на ромите пък отчитаме
изцяло положително сумарно индивидуално отношение към българското етническо
мнозинство, което е значително по-позитивно в област Стара Загора в сравнение с Монтана,
както и по-положително в селата в сравнение с градовете. Очевидно е силното разминаване в
междугруповите нагласи на етнически българи и роми и това разминаване е най-отчетливо в
градовете, в частност в Стара Загора и Монтана. Докато ромите експлицитно заявяват
положително отношение към етническите българи, представителите на мнозинството
открито декларират своето негативно отношение към ромския етнос. Нежеланието да се
възприеме ромската общност и липсата на егалитарна тенденция в отношенията очевидно са
се превърнали в нещо като негативна „традиция”, подхранвана от множество стереотипи,
предразсъдъци, страхове, предизвикани не толкова от реален социален опит, колкото от
разпространение на негативни нагласи чрез медии и политики, неглижиращи потребностите
и спецификата на този етнос. Разбира се, в случая не може да се подценяват и ниските
икономически показатели на област Монтана.
Обобщението на резултатите за негативните нормативни нагласи по отношение на
българските турци разкрива, че те са относително непопулярни, като в областите Стара
Загора и Кърджали представата за приемливостта на съществуване и изразяване на
негативно отношение към турците в България е значително по-слабо разпространена,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

763

отколкото в област Монтана. Интересно е, че тези негативни нормативни нагласи са по-слабо
споделени в градовете в сравнение със селата. Очевидно, нормативният контекст също е
регионално-специфичен - по-позитивен в области със засилено присъствие на етнически
турци и по-негативен в региони, в които етническата общност отсъства или присъства
съвсем слабо.
Относно негативните нормативни нагласи към ромите анализът показва, че те са
значително по-разпространени от тези към етническите турци. Най-популярни са в област
Монтана, по-малко в Стара Загора и най-непопулярни в Кърджали. Тези резултати ясно
демонстрират, че в области с по-висок относителен дял на ромското малцинство социалните
инициативи и политическите мерки са крайно недостатъчни. Стереотипите, предразсъдъците
и възприетите заплахи сред мнозинството медиират вижданията относно утвърждаването на
собствената култура и приемането й от страна на малцинствата [21]. Подобна ситуация
изисква реални и трайни социалноикономически и политически решения.
Установява се, че нормативните нагласи на етническите българи към двете
малцинства са свързани с индивидуалното отношение към тях, както и с очакванията за
запазване на тяхната култура. С други думи, по-силното вярване, че в България е приемливо
да имаш и изразяваш негативно отношение към българските турци и ромите се свързва с понегативно лично отношение към двата етноса, както и с по-ниски очаквания за запазване на
малцинствената култура. Възможно е индивидуалните нагласи от една страна да отразяват, а
от друга – да рефлектират върху нормативните нагласи и идеологическия климат спрямо
малцинствата в страната. По данни на Евробарометър се оказва, че на национално равнище
българите оценяват като най-разпространен вид дискриминация в страната, този, който е на
етническа основа, т.е. нормативният контекст в това отношение ясно се осъзнава[вж. 4], а
нормативните нагласи могат да се използват като предиктор на индивидуалните нагласи.
В заключение, анализът на междугруповите нагласи и на моделите на акултурация
през призмата на взаимодействието между акултурационните очаквания на българското
етническо мнозинство и ориентациите на турското и ромското малцинство най-общо
разкрива, че: 1. Подобно на резултати от други изследвания [8, 10] цялостното отношение на
българското етническо мнозинство към малцинствата, особено към ромите, не е толкова
позитивно, колкото отношението на малцинствата към мнозинството; 2. Междуетническите
нагласи, акултурационните очаквания и ориентации на етническите българи и турци са
съответни във висока степен и могат да се определят по-скоро като хармонични и
двустранно интеграционни, главно в област Кърджали, където мнозинство от български
турци съжителства с етнически българи и минимален за страната процент роми; 3.
Междугруповите отношения на етнически българи и роми не хармонизират, а по-скоро
контрастират помежду си. Очертават се доминиращо негативни нагласи и
дискриминационни (сегрегационни и/или асимилационни) нагласи на мнозинството,
контрастиращи на експлицитно заявените преобладаващо интеграционни и позитивни
нагласи на ромите към етническите българи, главно в област Монтана, където относителният
дял на ромското население е доста по-висок от средния за страната. Подобно несъответствие
между възприеманите от етническите общности акултурационни стратегии е основна
предпоставка за развитие на междуетнически конфликти; 4. Изследваните селски райони се
характеризират със значително по-висока междуетническа толерантност и добросъседски
отношения в сравнение с изследваните градове, което потвърждава идеите на теорията за
междугруповия контакт [13]; 5. Нормативните и индивидуалните нагласи са свързани
помежду, както и с очакванията на етническите българи за съхраняване/изоставяне на
малцинствената култура. Всички тези обощения и изводи могат да служат като ценни насоки
при разработване на етно-специфични регионални мерки и политики по отношение на
малцинствата, които отчитат спецификите на съществуващите междугрупови нагласи и
модели на акултурация.
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ОСОБЕНОСТИ В ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПОКУШЕНИЕТО
СРЕЩУ АХМЕД ДОГАН ВЪВ В. СТАНДАРТ
Милена Френкева
mdfole@abv.bg
Абстракт: В статията е направен контент анализ на статиите, отразяващи покушението срещу Ахмед
Доган във в. Стандарт, в едномесечен период от появата му (19.01-18.02.2013 г.). Проучени са моделът на
разпределение на статиите в изследвания едномесечен период, както и особеностите на медийния език,
очертан е обхватът на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за
назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на жертвата и нападателя. Анализирани са
паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история.
Ключови думи: опит за покушение, Ахмед Доган, Октай Енимехмедов, контент анализ, вестници,
насилие

PECULARITIES IN THE REPORTING THE ASSASSINATION
OF AHMED DOGAN IN THE STANDART NEWSPAPER
Abstract: The present article deals with the comparative analysis of the materials reporting to Ahmed Dogan in
the Standart newspaper during the period 19.01-18.02.2013 year. It establishes the number and pattern of
distribution of the articles reporting throughout the period. The article studies the characteristic features of
media language. It also outlines the scope of media topics. The words and phrases used in naming event are
specified, as well as the synonyms signifying the victime and the attacker. The article analyses the parallels with
historical events from the past year.
Key words: assassination attempt, Ahmed Dogan, Oktai Enimehmedov, content analysis, newspapers, violence

Възможностите на модерните СМК се използват активно от съвременните
терористични организации за постигане на възможно най-широко представяне. Терористите
се нуждаят от известност, за да популяризират каузата си, заради която всяват ужас в
потребителите на медийна информация, но и да получат признание от своите последователи
и симпатизанти, както и да привличат все повече нови хора. От друга страна медиите чрез
отразяването на терористични събития, особено при продължителни инциденти си
осигуряват продължителен източник на сензационни и интригуващи истории, способни да
повишат напрежението и да задържат вниманието на аудиторията за дълго време. Медиите
са ориентирани към отразяване на емоционални истории, които съсредоточават вниманието
на аудиторията. Тероризмът съвпада в схемата на масмедийните търсения на сензационни
новини, които концентрират вниманието и интереса на многобройна аудитория. Медийните
истории са подчертано сензационни и селективни и имат силен, емоционален ефект [5, 6, 7]..
Пресата като част от медийния свят е активен участник в отразяването на съвременния
тероризъм и борбата срещу него. Честото излагане на статии, които преставят ужасяващи
сцени и кадри на жестоки терористични актове, както и използването на експресивна
лексика, засилваща ефекта на ужаса от случилото се насилие, оказва, в една или друга
степен, влияние върху психиката на хората. От друга страна, стереотипното представяне на
темата за тероризма в новините, ограничава читателите в разбирането на тероризма и
изграждането на реалистични мнения и нагласи спрямо него.
Опитът за покушение срещу Ахмед Доган постави сериозно проблема за етиката в
българската политика и неприкосновеността на живота и личността на участниците в
политическия живот на България. Това събитие се оказа изненадващо и шокиращо, както за
българските политици, а така също и за цялото българското общество. Опитът за покушение
получи много и често пъти противоречиви обяснения, част от които намериха място на
страниците на печатните и електронните медии. В. Стандарт се включи активно в отразяване
на опита за покушение срещу Ахмед Доган и показа различни гледни точки в търсене на
обяснение \на причините за появата на това събитие.
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МЕТОД
Обект на настоящия анализ са статии, отразяващи опита за покушение срещу бившия
лидер на ДПС Ахмед Доган във в. Стандарт, проследени в едномесечен период от началната
дата на появата на събитието (19.01-18.02.2013 г.).
Основният метод, който е използван в изследването е качествен контент анализ.
Статиите са подбрани по ключови думи: покушение и Ахмед Доган като са подложени на
експертна оценка.
Анализът на изследването включва проучване на особеностите на медийния език и
установяване на модела на разпределение на статиите през изследвания месец. Следващата
стъпка в анализа включва определяне на думите и словосъчетанията, използвани за
означаване на опита за покушение срещу Ахмед Доган. Изследвани са също и синонимите за
етикетиране на Ахмед Доган, както и на неговия нападател. Друга стъпка в анализа е
свързана с определяне на водещите медийни теми и откриването на позовавания на
исторически събития – от настоящето и от миналото [1,2,3].
ДИСКУСИЯ
Резултатите от изследването показаха, че във в. Стандарт се наблюдава засилен, но
кратък медиен интерес към опита за покушение срещу бившия председател на ДПС Ахмед
Доган и интензивно тридневно начало в отразяването му (Графика № 1). В. Стандарт започва
отразяването на събитието на 20.01.2013 г. със закъснение от един ден от възникването му в
сравнение с в. 24 часа [4].
Графика № 1. Модел на разпределение на статиите,
отразяващи опита за покушение срещу Ахмед Доган във
в. Стандарт за периода 19.01-18.02.2013 г.
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Периодът на интензивно отразяване е много по-кратък от наблюдавания във в. 24 часа,
където периодът на интензивно отразяване продължава до 11-ия ден от началото на
отразяването. Най-големият пик в отразяването се наблюдава на първия ден от началото на
изследвания период и включва 34 статии. Други два по-ниски пика се наблюдават съответно
на 2-ия ден (24 статии) и 3-ия ден (10 статии). Интересно е да се отбележи, че интересът към
опита за покушение
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срещу Ахмед Доган се запазва до 6-ия ден от началото на изследвания период,след
което се наблюдава рязък спад в отразяването на събитието и загуба на медиен интерес от
страна на вестника.
Медийният стил на в. Стандарт се характеризира с дистанцираност и балансираност
при отразяването на събитието. Използваният медиен език е по-често в рамките на
книжовната норма. Отразени са са различни гледни точки за наблюдаваното събитие като
акцента е поставен върху терористичния, престъпен и насилствен характер на акта.
В хода на изследването се установи широка употреба на думи и словосъчетания за
означаване на покушението срещу Ахмед Доган (Таблица № 1). Те се обособяват в следните
основни групи:
• подчертаващи терористичния характер на на събитията;
• подчертаващи престъпния характер на събитията;
• подчертаващи фиктивния характер на събитията;
• неутрални думи и словосъчетания;
• метафори
Някои от думите и словосъчетанията акцентират върху вида на наблюдаваното
събитие като събитие с терористичен характер. Това е най-обширната група, включваща
думи и словосъчетания като: нападение, нападението срещу Ахмед Доган, зрелищното
нападение над Доган, покушение, покушение срещу/над
Ахмед Доган опит за
покушение, опита за посегателство срещу Ахмед Доган, безпрецедентен опит за
зрелищно покушение срещу действащ политик, покушение, атентат, опит за атентат ,
политически атентат, неуспешният атентат и др. Интересна е подгрупата на
словосъчетанията, които представят събитието като нов тип тероризъм и насилие. Такива
са словосъчетанията: тероризъм от нов тип, нова форма на насилие, атентатът на новото
време - символичното убийство, нова форма на насилие - символичното убийство, опит за
показно, ритуално убийство на Ахмед Доган.
Други използвани думи и словосъчетания акцентират върху престъпния характер на
събитието (деяние, хулиганска проява, хулиганство, едро хулиганство, престъпление, акт на
посегателство, опит за убийство, заплаха за убийство, закана за убийство, инсцениран опит
за убийство, втори опит за убийство, закана за убийство и хулиганство, недопустима
постъпкакриминалното деяние, престъпление, уродлива и варварска постъпка и др.) или
подчертават предполагаем фиктивен характер на опита за покушение (инсценировка,
демонстрация, заговор, вътрешнопартийна постановка).
Част от използваните думи и словосъчетания, носят по-формален характер (случилото
се, случващото се, случай,ситуация, инцидент), макар в част от тях се подчертава
недопустимостта на акта (безпрецедентен акт, неприемлив акт на насилие, нецивилизован и
осъдителен акт, изключително неприятен, много тежък инцидент, недопустим и петнящ
името на България акт).
Еднократно се срещат словосъчетанията политическа провокация и политически
преврат.
Отделна група включва експресивни думи и словосъчетания с метафоричен характер
(Табл.№ 1). Част от тях подчертават предполагаем фиктивен характер на събитието
(сценарий, инсценировка и др.). Други са свързани с насилствения му характер или за
заимствани от киното и футбола (екшън, меле). Интересна е групата на т. нар “езикови”
метафори, наречена така поради натрупването на думи за обяснение на покушението срещу
Ахмед Доган.
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метафори

Табл. № 1. Част от метафорите, използвани
за означаване на покушението срещу Ахмед Доган във в. Стандарт

акцентиращи
върху
характер на събитието
подчертаващи насилствения
характер на събитието
“езикови”

други
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в. Стандарт

фиктивния сценарий, инсценировка,
провокация, цирк

постановка,

театър,

политическа

„фашисткия терор”, фашистки опити за насилие и терор, налагани
срещу политиците от турски произход в България
сериозен удар върху международното реноме на България, лоша
индикация за гражданите, лош атестат и за самото ДПС, много лош
атестат за политическата ни система, признак за незрялост на
демокрацията, „брутална демонстрация“ срещу интересите на
обществото и личността на Доган, провокация към политическата
система, „некадърна ченгесарска схема“, поредното доказателство,
че има липса на сигурност в държавата, огромно петно върху
България, което само истината може да изтрие, логично следствие
от кампанията на ГЕРБ за дискредитиране постиженията на
демократичния преход и представянето му за криминален, част от
вота на недоверие срещу правителството, рискована, азиатски тип
ПР акция
екшън, меле, режисирано меле, атентатът като клеймо

Тази подгрупа от метафори е най-широко застъпена и в най-голяма степен изразява
стъписването на българското общество и на медиите в лицето на българската преса пред
опита за атентат. Нейната поява е свързана с трудноститеза дефиниране и анализиране на
наблюдаваното събитие поради неговия внезапен, сложен и многопластов характер. В тази
подгрупа са включени метафори като “сериозен удар върху международното реноме на
България”, “лоша индикация за гражданите”, “лош атестат и за самото ДПС” и др.
При изследването се установи, че синонимите, използвани за етикетиране на жертвата
на покушението - Ахмед Доган се обособяват в две три групи:
• според името и политическия статус: Ахмед Доган, Доган, лидерът на ДПС,
лидерът на ДПС Ахмед Доган, бившия ДПС лидер, бившия лидер на партията
Ахмед Доган, великия лидер, нашия лидер, пожизнен почетен председател,
почетният председател на ДПС Ахмед Доган, добър постановчик, водач, водача на
Движението за права и свободи, влиятелен политик и др.
• оценъчни синоними и метафори:
4. използвани или цитирани от в. Стандарт: Сокола, „ДПС и лидерът са огледални
образи на стремежа на колективното тяло на общността към свободата“ , герой, а не
като консултант по хидропроекти и др.
5. според собствените думи на Ахмед Доган: „ДПС е другото ми Аз“; „човек, който е
преживял катарзиса на подмяната на демокрацията с диктатура; надежден млад
философ през нелегалното съпротивително движение срещу тоталитарната власт до
политически затворник и 23 години един от строителите на демокрацията в
България.“; „не съм формален лидер, нито кукла на конци“
6. Според мнението на други български политици за Ахмед Доган: включени са
изказвания на Симеон СаксКобурготски, премиера Бойко Борисов и др.
Медийният образ на Ахмед Доган, очертан от използваните синоними е фокусиран
главно върху неговата политическа кариера и качествата му като политик. Образът е
включва в себе на първо място политическия статус и политическа кариера на Ахмед Доган,
мнението на Ахмед Доган за за собствената му личност и вижданията на други политици,
свързани с неговото политическо минало и настояща партийна кариера.
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По отношение на синонимите, използвани за етикетиране на извършителя на опита за
покушението се наблюдава голямо разнообразие в използваните думи и словосъчетания. Те
се групират в следните групи:
формални: лицето
• според личното име и/или фамилията на извършителя Октай, Октай Енимехмедов
• според вида на извършения акт: похитител, нападател, атентатор, нападателят Октай
Енимехмедов, нападателят над Доган, „един изключително мощен нападател“,
атентатора е наемник , извършител и др.
• според съдебното си досие: разследван многократно за хулиганство, побои, грабежи,
продажба на дрога, сводник на проститутки и др.
• според образователия статус на извършителя: студент, студент по архитектура и др.
• според етническата принадлежност на извършителя: етнически турчин,
представител на българските турци, български мюсюлманин
• според груповата и партийната принадлежност: предполагаем член на групата
„Мразя Доган“
• според възрастта на извършителя: 25-годишния Октай, 25-годишния Октай
Енимехмедов, 25-годишният боксьор, момче, младеж, младеж със спортна походка
• според вида на извършеното престъпно деяние: обвиняем, обвиненият за закана за
убийство и за хулиганство, арестуван, човек в затвора, потенциален убиец, убиец и др.
• според спортните изяви на извършителя: боксьор, една от спортните надежди на
Бургас, и др.
• според психичния статус: психично болен, не е психично болен и др.
• според собствените думи на извършителя: честен човек, с висок морал, както и
напълно самостоятелен в решенията си, голям патриот
• оценъчни синоними: добро момче, щура глава, „звезда“, „герой“, „национален
герой“, мачо, спасител, „за едни е лош, а за други спасител“ и др.
Голямото разнообразие от използвани синоними за етикетиране на нападателя
вероятно е свързано с опит да бъде “очертан” неговия медиен образ и да се даде отговор на
въпроса какви са причините за неговите действия срещу лидера на ДПС Ахмед Доган.
Медийният образ на Октай Енимехмедов е противоречив и включва макар и рядко взаимно
изключващи се синоними ( като лош срещу спасител и др.) В образът на извършителя се
наслагват образите на атентатор и похитител, престъпник, редом до студент по архитектура,
спортист, бивш привърженик на ДПС, млад човек, етнически турчин, участник в побоища,
занимаващ се с наркотици, любител на филмите „Долината на вълците“ и „Капитан Петко
войвода“, добро момче и щура глава според негови роднини и приятели, честен човек и
голям патриот - според собствените думи на извършителя и др. Във в. Стандарт
преобладаващо се срещат синонимите за означаване на извършителя на акта срещу Ахмед
Доган, които подчертават терористичния, насилствен или престъпен
характер на
извършения от него акт.
ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ
Основните медийни теми във в. Стандарт включват “Опитът за покушение срещу
Ахмед Доган”, “Позиция и действия на българските власти” , “Позицията на ДПС”,
“Позицията на парламентарни и извън парламентарни партии”, “ Протести в защита на
Октай Енимехмедов “ и “Позицията на Европа и САЩ спрямо опита за покушение срещу
Ахмед Доган”
В първата тема “Опитът за покушение срещу Ахмед Доган” фокусът е насочен към
спецификата на опита за покушение, жертвата и извършителя.
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Втората медийна тема “Позиция и действия на българските власти” включва на първо
място действията на правителството и полицията за справяне с опита за покушение.
Третата медийна тема “Позицията на ДПС” е свързана с отразяване на изявленията на
новия лидер на ДПС и други членове на движението.
Четвъртата медийна тема “Позицията на парламентарни и извън парламентарни
партии спрямо опита за покушение срещу Ахмед Доган ” е свързана с изявления на лидери и
партийни членове на парламентарни и извън парламентарни партии..
Петата медийна тема “ Протести в защита на Октай Енимехмедов “ включва
солидарността на части от българското общество с извършителя на опита за покушение.
Шестата медийна тема “Позицията на Европа и САЩ спрямо опита за покушение“
включва изявленията на видни политически фигури от САЩ и Европейската общност срещу
опита за посегателство върху живота на бившия лидер на ДПС.
ИСТОРИЧЕСКИ ПОЗОВАВАНИЯ
Резултатите от изследването показаха, че историческите позовавания включват
събития свързани с българското историческо настояще и минало.
Във в. Стандарт са включени главно събития от настоящата история. Прави
впечатление, че липсват биографични данни за Ахмед Доган. Акцентът е поставен върху
мненията на различни български политици за него като Бойко Борисов, Иван Костов, Симеон
СаксКобурготски и др. Отразено е и мнението на Ахмед Доган за собствената му личност и
значимост като политик, този акцент липсва при отразяването от страна на в. 24 часа.
Фокусът на интереса във в. Стандарт е изместен към спецификата на личността, а не към
нейната биография. Във в. 24 часа има интерес, както към личността, така и към нейната
подробна автобиография. В в. Стандарт липсва информация за агентурното минало на Ахмед
Доган, нещо върху което в. 24 часа поставя акцент. Акцентът във в. Стандарт е поставен
върху биографични данни за извършителя Октай Енимехмедов. Други исторически
препратки са свързани с опита за покушение срещу Доган през 2006 г. и смъртта на Ахмед
Емин. Споменат е и терористичния акт от Бургас през 2012 г. като и двата акта се разглеждат
като драматични събития от настоящата българска история, получили широк отзвук сред
българската общественост. Други исторически препратки са свързани със споменаване на
личността на Симеон СаксКобурготски и управлението на тройната коалиция, убийството на
Андрей Луканов и др.
Рядко се срещат исторически позовавания от миналата българска история
политическото убийства на Стамболов и османското робство.
На страниците на вестника се срещат, макар и рядко, исторически позовавания,
свързани със събития от съвременната световна история като покушението срещу Тургут
Йозал и убийството на Улоф Палме.
Липсват позовавания на събитията от миналата световна история, за разлика от
отразяването във в. 24 часа, където са включени позования на събития като Октомврийската
революция, Първата Световна война, политиката в Османската империя и др. [4].
Литературните препратки включват главно препратки от Корана.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се обобщи, че резултатите от изследването показаха
интензивен, но краткотраен медиен интерес към опита за покушение срещу Ахмед Доган във
в. Стандарт. Отразяването се характеризира с мощно тридневно начало и бърза загуба на
интерес към събитието още в началото на изследвания период.
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Установена е широка употреба на употреба на думи и словосъчетания за означаване на
опита за покушение срещу Ахмед Доган. Във вестника се използва голямо разнообразие от
синоними за назоваване на жертвата и извършителя, което показва силата на отзвука на
събитието в СМК и българското общество. Установена е употреба на метафори за означаване
на събитието и появата на така нар. “езикови метафори”, които са опит за обяснение за
появата и характера на наблюдаваните драматични събития.
В хода на анализа се установи, че фокусът на в. Стандарт е поставен върху
исторически позовавания от настоящата българска история. Това се свързва с актуалността
на събитието за българската аудитория. От друга страна въпреки драматичното му начало и
отчасти поради неговия благоприятен край се наблюдава бърза загуба на интерес към
събитието от страна на в. Стандарт.
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АВТОРИТАРИЗЪМ В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ
Доц. Антоанета Русинова-Христова
Институт за изследване на населението и човека – БАН
AUTHORITARIANISM IN BULGARIAN CONDITIONS
Assoc. Prof. AntoanetaHristova
Institute for population and human studies - BASc
Изследванията върху авторитаризма бележат значителен ръст през последното десетилетие. Интересът е
предизвикан от необходимостта да се разбере и обясни политическия спектър през проявата на
авторитарно поведение. Авторитаръзмът се свързва с десния (консервативен) политически полюс, както
и с националистичните нагласи, които са във фокуса на вниманието в контекста на европейското
обединение. Съществуват изследвания, които приемат твърде различното проявление на авторитаризма
в пост комунистическите страни в сравнение с развитите демокрации. Целта на настоящето изследване е
да очертае спецификите на авторитаризма в български условия. Статията представя адаптирания метод
на Алтемаер за български условия, данните от прилагането му, както и гледната точка на Штейнер,
която развива своя теория и метод, както и включва България в изследване на авторитаризма в
страните от Източния блок.
Research on authoritarianism increased considerably over the last decade. The interest is driven by the need to
understand and explain the political spectrum in the event of authoritarian behavior. The authoritarianism
connects right (conservative) political pole, and nationalist attitudes that are a focus of attention in the context of
European integration. There are studies that take very different manifestation of authoritarianism in postcommunist countries compared to developed democracies. The aim of this study is to outline the specifics of
authoritarianism in Bulgarian conditions. The article presents the adapted Altemeyer’s method for Bulgarian,
results of its implementation, as well as the perspective of Stenner who developed his theory and method and
include Bulgaria in the study of authoritarianism in the former Eastern Bloc countries.

ВЪВЕДЕНИЕ
От 1950 г., след формулирането на понятието „авторитаризъм“ от Адорно в The
Authoritarian Personality [1] и развиването му от Алтемаер[2][3][4],то започва да се използва
в многобройни изследвания. Основно понятието се свързва с отсъствие на толерантност. При
неговото първоначално създаване, авторитаризмът се е разбирал като личностен синдром на
девет ковариативни характеристики, които са израз на устойчив психодинамичен конфликт
по време на формирането на индивида, характеризиращо се с ригидно и наказателно
отглеждане, включващо подтискане на враждебност към родителския авторитет и неговото
заместване със социални, външни за индивида групи: расови и етнически малцинства,
политически дисиденти и такива с морални отклонения. Първоначалното разбиране на
понятието се подлага на сериозна критика. От теоретична гледна точка критиките включват
съмнение за психоаналитичното обяснение на детските преживявания [3] и свързването с тях
на нивата на невротизъм, тревожност или себе-оценка в по-късна възраст [21][12] [13][2].От
методологична гледна точка, критиките са насочени към съмнения в изследователските
стратегии [8], тавтология между измерването на F-скала и на авторитаризма в поведението
[5], както и към небалансираността на скалите, предизвикана от т.нар.
“acquiescenceresponseset” (премълчавана мрежа от отговори) [2][14].
Авторитарната личност („The Authoritarian Personality“) публикувана отАдорно, не се
появява във вакуум. Работитена Търстоун, Стагнер, Маслоу и други, са първите стъпки към
създаването на инструменти за измерване на различни политически нагласи. Адорно е силно
повлиян от техните изследвания. Съчетавайки психоаналитичната теория, проективна
методология и връзката с анти-семитизма, понятието е подложено на критичен дебат.
Характерно за голяма част от изследователите е „авторитарната личност“ на Адорно да се
свързва с F– скалата (скала – фашизъм). Последната има комплексна структура, като всеки
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елемент е подложен на сериозни изследвания. Приемайки личността като съставена от много
пластове, основната цел е била да се разработи методология, която разрешава разпознаването
на черти и нагласи, които са вътрешно присъщи и представляват по-дълбоки, несъзнавани
модели на динамично свързани фактори. Процедурата е съставена от два, отделни елементи:
въпросник и клинични техники. Всеки въпросник от своя страна съдържа три отделни
компонента: фактически въпроси, скали за измерване на нагласи и проективни въпроси. Като
обща характеристика F- скалата съдържа „измерване на потенциално антидемократична
личност“ (157 стр.) чрез 9 подскали, както следва:1) Консерватизъм; 2) Авторитарно
подчинение;3) Авторитарна агресия; 4) Анти-чувствителност;5) Суеверие и стереотипи; 6)
Власт и грубост (‘toughness’); 7) Деструктивност и цинизъм; 8) Проективност;9) Секс.
Според първоначалния анализ оригиналната 38 айтемна F-скала има относително
ниска надеждност, като следват поредица от подобрения на нейната конструкция.
Канадският психолог Робърт Алтемаер създава първата теория, която е сериозен
конкурент на Адорно. Първата книга на автора Десният авторитаризъм (Right-wing
Authoritarianism), публикувана 1981 г., опростява теорията и предлага по-надежден
инструмент за измерване на конструкта. В уводната част на книгата си, Алтемаер ясно
очертава теоритечните разлики в изследването на авторитаризма. Той се опира на конкретно
тоталитарно законодателство, гласувано от Канадското правителство в отговор на отвличане
на Британски дипломат. То дава на институциите право да претърсват и заграбват имущество
без позволение, да арестуват и задържат без обвинение, да цензурират медиите, когато става
въпрос за опасност спрямо националната сигурност. Алтемаер отчита, че 95% от канадците
удобряват закона и мерките, които той допуска. Правейки символична аналогия с
подпалването на Райхстага през 1933г., който акт консолидира Нацистката партия в
Германия, Алтемаер формулира основната си хипотеза при изследването на десния
авторитаризъм: „Същестуват ли индивидуални различия в подкрепа на анти-демократични
правителствени действия,...които ние игнорираме като научна и социална опасност? Като се
има предвид, че всеки се подчинява на установената власт, до известна степен, а в някои
ситуации –в много голяма степен, има ли смисъл да сеговори за "авторитарни хора"? Има ли
хора, които са толкова покорни на установената власт, че е научно правилно да се говори за
"авторитаристи"? (стр.7)
МЕТОДОЛОГИЯ
В отбелязания контекст, Алтемаер размишлява върху специфичната методологична
тема, която е свързана с измерването на авторитаризма, а именно – проблема за комплекта от
отговори (responsesetissue), който според него намалява надеждността на скалата. Очевиден е
стремежа на Алтемаер към методологична перфектност. Той комбинира F-скалата [1], Dскалата[16], балансираната F–скала[10], скалата на традиционната семейна идеология [11] и
12 собствени айтеми. Корелационният анализ води до 10 айтема – 5 от F-скалата, 3 от
балансираната F-скала и 2 от скалата на традиционната семейна идеология. Последващите
подобрения на скалата водят до известната, съставена от 24 айтема скала RWA (Right Wing
Autoritarianizm). Тя е съставена от независими, но ковариативни променливи:
7. Авторитарно подчинение – висока степен на подчинение на авторитети, които се
възприемат като представени и легитимни в обществото, в което индивида живее.
8. Авторитарна агресия– обща агресивност, насочена срещу различни хора, които се
приема, че са неодобрявани от официалните авторитети.
9. Конвенционализъм– висока степен на привързаност към социалните договорки,
възприемани като подкрепени от обществото и неговите официални авторитети.
Алтемаер държи неговата теория да не се разглежда като създадена за личността сама
по себе си, а като съчетание на клъстери от нагласи. Той отбелязва и значението на
ситуационните фактори като се опитва да си отговори на въпроса доколко измерването на
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авторитарни нагласи може да предскаже авторитарно поведение. Припомняйки антидемократичната политика на Канадското правителство през 1970 г., той твърди, че
ситуационните фактори като настроението на по-голямата част от публиката, например
„може да създаде климат на обществено настроение, което да насърчи тоталитарни
движения“ (стр. 151) Авториталното подчинение е основен елемент на конструкта десен
авторитаризъм (Right Wing Authoritarianism). Но, той не е ясно свързан с дясната идеология.
Това подчинение, разбираемо е било прилагано и към леви философии. В случая, Алтемаер
отхвърля идеята за авторитаризъм на лявото. В контекста на идеологиите, Рей [15] задава
въпроса дали не е по-точно да говорим за консерватизъм, а не за дясна идеология.
Авторитарната агресия не следва напълно последователно определението на агресията като
цяло. Общото е в предразположението друг да бъде наранен, като в конкретния случай – да
бъде санкциониран от подходящ авторитет. Още по-точно „десният авторитаризъм е
предразположен да контролира поведението на другите чрез наказание“ (стр.153),
предразположение, което започва от детството.
Съставената от 24 айтема скала на Алтемаер като краен резултат съдържа само 5
айтема от оригиналните 4, които използва първоначално, а останалите са собствени на
автора. Основна цел на последвалите изследвания е била проверка на валидността й и
еднодименсионалността й, както и връзките с различни поведения. В резултат на тези
изследвания може да се направи извод, че скалата е точен предиктор на: 1.Приемането на
несправедливостите на управлението; 2. Степентта на използването на закона като основа на
морала; 3. Готовността за наказание на хора, осъдени за криминални деяния; и 4. Степентта
на агресивност в ситуации, в коитоима необходимост от наказание.
Определянето на предпочитанията към политически партии не е достатъчно значимо
при използване на RWAскалата. Установява се, че това предпочитание се модерира от
интереса към политиката.
РЕЗУЛТАТИ
Скалата на Алтемаер за измерване на авторитаризма е приложена у нас чрез троен
превод, при който бяха включени 22 айтема, преведени адекватно за българската култура. Тя е
включена в батерия от въпросници за измерване на психологични характеристики на
консерватизма в България. Изследването е проведено с 374 изследвани лица, разпределени както
следва: пол – 176 жени и 173 мъже; възраст – 18-24г. (115и.л.); 25-35г. (81и.л.);36-50г. (83и.л.);
51-60г.(47и.л.) и над 60г. (21 и.л.); местоживеене – София, големи градове (226и.л.) и малки
градове (123 и.л.) и образование – висше образование (145и.л.) и средно образование (204 и.л.).
Направен е факторен анализ с факториране по главните оси (Principal Axis Factoring).
Получените резултати описват 3 фактора, които си разпределят 13 айтема от 22та.Приложена е Varimax ротация. Броят на факторите е предварително зададен на
3(вследствие на няколко проведени процедури е преценено, че тази бройка най-добре ще
презентира факторната матрица на въпосника).От анализа са изключени всички твърдения с
факторно тегло 0,4 и под 0,4! Това подсигурява по-чист, по-строг и прецизен факторен
анализ, но от друга страна отпадат много айтеми с тегло 0,4(които много автори спокойно
включват в анализите си), които хармонично и логично биха се интегрирали във факторната
матрица. Така се обяснява и участието на „само" 13 твърдения.
Първи фактор включва 5 айтема (3-Държавата ни се нуждае от силен лидер, който да
вземе всички необходими мерки, за да спре разпространението на опасни нови идеи и да
спре разрухата на държавата;5- Винаги е по-добре да се довериш на даден официален
авторитет в държавата, отколкото да вярваш на слухове, които само объркват съзнанието на
хората; 7- Единственият начин страната ни да преодолее кризата е да имаме силен лидер,
който да ни върне към традиционните български ценности; 14- Нашата страна се нуждае от
силен и целеустремен лидер, който ще спре разрухата в държавата и ще ни върне в правия
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път; и 19 – Страната ни ще бъде стабилна ако приемем и се подчиняваме на властта и не се
подлъгваме по всяка нова идея, която се появи в публичното пространство.) От скалата
отпада айтема, който отчита нагласата към хората, които критикуват властта. Това показва,
че ако силното лидерство съдържателно се свързва от Алтемаер със смелостта да се
критикува властта, то в български условия последното не се свързва с приетите и признати
качества на лидера. Данните показват, че авторитарното подчинение, формулиран от
Алтемаер като първи фактор, се припокрива по съдържание с останалите айтеми от
резултатите в български условия. Стойността на Алфа на Кронбах е 0,745.
Втори фактор включва отново 5 айтема (8- Няма нищо лошо в нудизма; 11- Всеки
може да има свои религиозни вярвания и сексуални предпочитания, дори ако това го
правиразличен от всички останали; 13 – Трябва да уважаваме тези, които се борят за
правата на всички незащитени от закона; 18- Всяка жена може сама да избиракакво точно
иска да постигне. Подчинението на съпруга и социалните договорености принадлежат на
миналото;20- Няма един единствен „правилен“ начин, по който животът трябва да се
живее. Всеки трябва да открие своя уникален подход към него.) Съдържателно включените
айтеми обхващат толерантност-нетолерантност към различието, като второто има
допирателни към авториталната агресия на Алтемаер, но без пълно припокриване. От
скалата са отпаднали 4 айтема, които се отнасят до отношението към хомосексуалистите,
атеистите и аборта. Причините за отпадането са различни. Допускам, че хомосексуализма е
подтисната тема за българите, поради което трудно отговарят на директен въпрос или
отговора носи вътрешен конфликт, което също затруднява изразяването му. Атеизмът също
е тема с дълбок вътрешен конфликт за българина. Причините се крият в историята на
спицефичната ни религиозност, която се характеризира с отчуждение от църквата, като
нейна институция и вярата в нещо, което трудно се формулира. Абортът има подобно
обяснение, което се свързва с религиозността и признаването абсолютизма на Божиите
закони. Скалата има 0,713 по Алфа на Кронбах.
Третият фактор се състои от 3 айтема (10- България ще изчезне, ако не спрем силите,
които рушат традициите и морала; 17- В нашата страна има много корумпирани и неморални
хора, които я рушат в името на егоистични цели; 22- Държавата би просперирала, ако всеки в
нея си знае мястото.) Съдържанието на скалата кореспондира на третия фактор в
оригиналната версия – конвенционализъм. Алфа на Кронбах е 0,525. Отпадналите айтеми са
два и не могат да бъдат смислово специфицирани извън дадената скала.

Графика №1. Средни стойности на авторитаризма за българската извадка
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Получените стойности в изследването у нас сочат силно завишени стойности по
авторитаризъм на повече от половината от извадката, както и високи стойности за
изследваните лица на възраст над 50 г. Авторитаризмът е под влияние на всички фактори,
включени в демографското описание на изследваните лица, с изключение на местоживеенето.

Графика №2 Разпределение на средните стойности на авторитаризма по възраст

Еднофакторният дисперсионен анализ показва, че полът е фактор, който влияе върху
авторитаризма. Най-силнотовасеотнася до авторитарната агресия (F=11.130 при sig.=.001)
Направеният Т-тест потвърждава, че жените имат значимо по-високи стойности по
авторитарно подчинение и конвенционализъм в сравнение с мъжете, докато мъжете са със
значимо по-високи стойности по авторитарна агресия като фактор на авторитаризма.
Таблица №1. Средни стойности по авторитаризъм между мъже и жени
Фактори на
авторитаризма
Авторитарно подчинение
Авторитарна агресия
Конвенционализъм

пол

Средни стойности

жени
мъже
жени
мъже
жени
мъже

36.95
35.75
9.81
11.26
23.50
22.89

Средно стандартно
отклонение
4.37
5.33
3.46
4.75
2.85
2.71

Възрастта също е с влияние върху авторитаризма, както се отбеляза по-горе и поспециално с фактора „авторитарно подчинение“ (F=3.95 при sig.=.004). И трите възрастови
групи обединени в диапазона 18-50 години значимо по-слабо се харатеризират с авторитарно
подчинение в сравнение с 60 годишните.
Таблица №2. Значими стойности при сравнение между групата над 60 г. и другите
възрастови групи по отношение нива на авторитаризъм

над 60г. спрямо
18-24г.
25-35г.
36-50г.
51-60г.

F
-4,01
-4,27
-4,13
-3,74

p≤
.000
.000
.000
.002

Образованието има връзка и влияние върху факторите „авторитарно подчинение“ (F=
3.69 при p≤.05) и“конвенционализъм“ (F= 4.22 при p≤.04). Лицата със средно образование

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

778

значимо повече от висшистите имат стойности по „авторитарно подчинение“ и са значимо
по- „конвенционални“).
Таблица №3. Т-тест на сравнение значимостта на влияние
на висше и средно образование върху авторитаризма
Фактори на авторитаризма
Авторитарно подчинение
Конвенционализъм

Образование
висше
средно
висше
средно

Средни
35,7143
36,7255
22,8247
23,4306

t
-1,922
-1,946
-2,055
-2,029

Sig. (2-tailed)
,055
,052
,041
,043

Политическото самоопределяне влияе значимо върху авторитаризма и по-специално в
проявлението му „авторитарна агресия“ (F= 7.57 при p≤.000). Всички изследвани лица се
самоопределиха в 5 степенна скала (ляво – център/ляво – център – център/дясна – дясно).
Само по отношение на сравнение дясно-център/дясно има тенденция при проявлението на
конвенционализъм.
Таблица №4. Post-Hoc сравнение значимостта на влияние
на политическото самоопределяне върху авторитаризма
Фактори
авторитаризма
Авторитарно
подчинение

на Значими сравнения

Авторитарна
агресия

Конвенционализъм

Средни

t

Sig. (2-tailed)

Център

35.54

-2,45

.004

Център-Дясно
Ляво
Дясно
Център

38.00
37.28
36.53
35,57

-2,98

.000

-2,68

.000

Дясно
Център-Дясно
Ляво
Център-Дясно
Дясно

36,53
38,00
37,28
38,00
36,53

2,98

.000

-1,58

.037

средни
38,5
38
37,5
37
36,5
36

средни

35,5
35
34,5
34
33,5
ляво

център-ляво

център

център-дясно

дясно

Графика №3. Средни стойности по авторитаризъм в зависимост от политическата ориентация
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Активността при гласуване на избори оказва влияние върху авторитаризма и поконкретно върху третия му фактор „конвенционализъм“ (F= 17,44 при p≤.000).
Таблица №5.Post-Hoc сравнение значимостта на влияние
на активността при гласуване върху авторитаризма
Фактори на авторитаризма

Конвенционализъм

Значими сравнения Средни
Понякога
не 22,17
гласувам
–
Гласувам винаги
23,85
22,17
24,00
Понякога
не
гласувам – Никога
не гласувам

t
-1,68

Sig. (2-tailed)
.000

-1,82

.035

средни
24,5
24
23,5
23
средни

22,5
22
21,5
21
Винаги гласувам

Понякога не гласувам

Никога не гласувам

Графика №4. Средни стойности по фактор конвенционализъм в зависимост
от активността при гласуване

Може да се обобщи, че демографския профил на авторитарната личност в България,
според прилаганата методология на Алтемаер, е над 60 години, със средно образование,
определяща се в център-дясното политическо пространство и гласуваща или винаги, или
никога. Агресивни към различните са мъжете, но подчинени на лидера и на нормите са
жените.
България според авторитарната динамика на Штенър
Штенър критикува теорията и методите за измерване на авторитаризма и формулира
нов конструкт „авторитарна динамика“, който представлява динамичен процес, в който
индивидуалното предразположение взаимодейства с променящите се условия на околната
среда и по-специално с условията на "нормативна заплаха",което от своя страна предизвиква
нетърпимост. Първото разграничение, което отбелязва Штенър е между източниците на
авторитаризма, предразположението, нагласите и поведенческите последици от него: расова,
политическа и морална нетърпимост. Следнаправеноторазграничение, е лесно да се ограничи
авторитаризмасамо до предразположение, обяснявано чрез психологически фактори и
социално учене. Авторът твърди, че връзката между предразположението и неговите
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последици зависи от околната среда. Това означава, че социалните условия засягат степента,
до която предразположенията намират израз в расистки и нетолерантни нагласи и поведения.
На въпроса какво е авторитаризма, Штейнър твърд, че той е индивидуалната
предразположеност към съответен баланс между груповия авторитет и еднаквостта, от една
страна, и индивидуалната автономия и разнообразието, от друга. A предразположение е
всяка съществуваща, относително стабилна тенденция да се реагира по определен начин на
определени обекти или събития[17] [18][7]. Съвместяването на нагласи и поведение,
отразяващи отхвърляне на многообразието и търсене на еднаквост, предполага наличието
на авторитарно предразположение. Това предразположение носи етикет "авторитаризъм",
защото потискането на различията и постигането на еднаквост,удовлетворява автократични
социални споразумения, при които индивидуалната автономия води до
груповия
авторитет. Индивидуалните желания за определен резултат се свързват с предпочитания за
определен социален ред.
Штенър критикува метода на Алтемаер, въпреки че признава надеждността му.
Първатазабележкаотчитаконвенционализма в структурата на въпросника като скала, която
съдържа айтеми за консервативни нагласи спрямо специфични авторитети. “Разликата
между авторитаризъм и консерватизъм е, че при определени условия авторитаризма може да
жертва статуквото, да се отрече от груповия авторитет и норми. Това може да се случи,
когато те престанат да гарантират приоритетната цел за гарантиране на уеднаквяването и
минимизиране на различията. В много общества авторитаристите реално са консерватори в
смисъл на отстояване срещу промените. Но, това не е така, когато авторитетите и конкретния
нормативен ред не подкрепя запазването на еднаквостта, защото последното е приоритетно
пред първото. Штенер твърди, че много от айтемите в RWA не правят това разграничение на
напрактика различни мотиви и цели.
Авторът е убеден, че начина да се измери авторитаризма като предразположение е
чрез отговори за ценностите, които са в основата на отглеждането и възпитанието на децата
[19][6]. Целта е изследваните лица да дадат отговор за качествата, които са най-важни при
възпитанието на децата, например чрез избор между двойки желани характеристики като „да
следват правилата“ или „да следват собствените си желания“, или „ да уважава повъзрастните“ или „ да мисли за себе си“.[9] „Ценностите при отглеждане са рефлексия на
фундаменталните ориентации спрямо авторитет/уеднаквяване срещу автономия/различие без
прилагането на конкретни социални и политически предпочитания“ [20]. Методът на
Штенър се прилага най-често във формата на структурирано интервю, което дава
възможност да се анализират и реакциите в процеса на провеждане на интервюто.
В теориятанаШтенър идеята за нормативната заплаха е ключов елемент за
активацията на авторитаризма и неговото изразяване в нагласи и поведение. Ето защо,
прилагането на гледната точка на автора към източно европейската ситуация и сравнението й
с авторитаризма в западно европейските установени демокрации е възможност да се провери
теорията и опише спецификата.
Штейнър се фокусира върху периода след 1990 г., исторически момент за Източна
Европа, която излиза от десетилетен период на комунистически контрол и изолация от
либералните демократични традиции на Западна Европа. Самото изследване е проведено в
10 от страните в Източна Европа. Те преживяват общ исторически момент като членове на
предишния източен блок. В същото време са много различни по отношение на културните си
традиции – една от друга и от западно европейските страни. Допълнително се включват
Сърбия и Черна гора през 1995 и 1996 г. по средата на геноцида, свързан с края на
съществуването на Югославия.
Според Штейнер, най-общо, консерватизмът в източноевропейските токущо
появили се демокрации се опитва да намери почва в автократична култура, има уклон към
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политическа липса на толерантност, съпротивлява се на бързото разширение на
политическата свобода и на непредсказуемите последствия от демокрацията: променящи
се политически формации, активни движения вътре в партиите, смяна на лидери,
непостоянно обществено настроение и постоянен хаос от несъгласие с обществените и
политически процеси.
Таблица №6. Влияние на авторитаризма и консерватизма върху нетолерантността към
различие в Източна Европа (по Stenner, 2005).
Обща
Расова
Политическа Морална
Наказателност
EastGermany au .29(.45)
(N = 1,336) sq .08(.12)
Czech Rep-c au .21(.29)

.31(.33)

.23(.21)

−.02(−.02) .19(.16)

.34(.36)

.18(.21)

.19(.19)

−.03(−.03)

.16(.12)

.21(.18)

.25(.22)

−.01(−.02) .09(.07)

.09(.08)

.02(.02)

.19(.19)

(N = 930)

sq .05(.07)

Slovakia

au .16(.25)

.12(.13)

.26(.21)

.10(.09)

.22(.22)

(N = 466)

sq −.00(−.00)

.04(.06)

.04(.04)

−.01(−.01)

−.08(−.09)

Hungary

au .08(.12)

.06(.07)

.01(.01)

.10(.09)

.10(.11)

(N = 999)

sq

.10(.16)

.06(.07)

.12(.10)

.13(.11)

.10(.10)

Bulgaria

au

.21(.28)

.17(.16)

.23(.18)

.23(.20)

.18(.18)

(N = 1,034) sq

.05(.09)

.05(.07)

.13(.14)

.04(.05)

.00(.00)

au .16(.23)

.10(.09)

.17(.13)

.18(.16)

.20(.19)

.03(.04)

.01(.01)

.06(.05)

.02(.02)

.03(.03)

au .11(.17)

.08(.09)

.14(.11)

.06(.08)

.17(.17)

(N = 1,961) sq .07(.12)

.08(.08)

.13(.11)

.04(.06)

.05(.06)

Romania au .10(.12)

.08(.07)

.17(.12)

.09(.07)

.08(.07)

(N = 1,103 sq .10(.16)

.06(.07)

.15(.14)

.16(.17)

.00(.00)

au .23(.41)

.21(.28)

.25(.25)

.22(.27)

.23(.27)

(N =1,280 sq .05(.09)

.01(.02)

.10(.10)

.07(.09)

.03(.04)

au .28(.39)

.20(.26)

.33(.27)

.34(.28)

.23(.26)

(N =1,196 sq .04(.06)

−.02(−.03)

.08(.06)

.13(.10)

−.01(−.01)

au .20(.30)

.20(.21)

.22(.19)

.17(.16)

.21(.22)

(N=11,320)sq.08(.12)

.02(.03)

.15(.13)

.11(.11)

.04(.05)

Belarus

(N = 1,015) sq
Russia

Serbia

Croatia

Overall

Бележка: Данните са на нестандартизиран OLS регресионен коефициент (със
съответните стандартизирани коефициенти в скоби) показващи независимото влияние на
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авторитаризма и консерватизма (статус куо) върху нетолерантността към различие. Всички
коефициенти са значими p <.10 освен тези, които са в италик.
От таблица №6 се вижда, че при сравнение на стандартизираните регресионни
коефициенти по отношение влиянието на авторитаризма върху проявата на нетолерантност
към различието, България заема средна позиция. Силно влияние проявяват Източна
Германия и Хърватска, докато ниски стойности - Унгария.
Относно влиянето на
консерватизма, у нас не се наблюдава връзка между него и нетолерантността към
различието. В Румъния се проявява влияние над средните стойности. Резултатите
потвърждават необходимостта от разграничение между авторитаризъм и консерватизъм,
пред вид спецификата в България.Проявеният авторитаризъм у нас над средните нива,
рефлектира върху средна проява на нетолерантност, докато консерватизма не е фактор за
нея.Обяснението може да бъде свързано с тенденцията за запазване на правилата, проявявана
от левия консерватизъм, който е толерантен към различията, докато предразположението
към авторитаризъм води към прояви на нетолерантност.
Штейнер допълва, консерваторите в Източна Европа нямат уклон към регулация на
сексуалното поведение, както това е в Западна Европа, да ограничават избора за репродукция
или да бъдат религиозни и директно да „нахлуват“ в личния морал. Източноевропейците са
по-малко изложени чрез своя консерватизъм на расова и морална нетолерантност, тъй като
традициите, спрямо които няма желание за промяна, включват етническа идентичност,
гордост, анонимност и обществена регулация на частния морален избор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очертаването на особеностите в проявата на авторитарните нагласи в България,
показва, че се наблюдават тревожни тенденции на завишени нива на авторитаризъм, които
имат специфичен профил. Това означава, че имаме основа, на която може да се стъпи, да се
фокусира явлението авторитаризъм в български условия, пред вид възможните рискове от
релацията му с национализъм и други крайни идеологически течения и да се разработят
превантивни педагогически технологии за овладяване на авторитарните тенденции в
мисленето и поведението на младите хора.
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ЗА ПСИХОДИНАМИЧНИТЕ, ГРУПОВО-ДИНАМИЧНИТЕ
И СИСТЕМНО-ПРОЦЕСУАЛНИ „ТЪНКОСТИ“ И „ПРЕВРАТНОСТИ“
В ПРОЦЕСА НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКО
КОНСУЛТИРАНЕ
д-р Пламен Луков Димитров
Дружество на психолозите в България
ON PSYCHODYNAMIC, GROUP-DYNAMICS AND SYSTEMS-PROCESS
„NICETIES“ AND „VICISSITUDES“ IN THE PROCESS
OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CONSULTING
Dr Plamen Loukov Dimitrov
Bulgarian Psychological Society
Резюме: Статията проблематизира дефицитите, самозаблудите и неавтентичността на рационалнотехническите, микроикономическите и бизнес-административни подходи към интерактивнопроцесуалната специфика на организационно-управленското консултиране, груповият тренинг на
мениджъри и програмите за развитие на управленските екипи и управление на организационните
промени. От позициите на системната психодинамика се разкриват опростенческите уклони,
несъзнаваните „слепи петна“ и себеобслужващите самозаблуди на мениджърите, HR специалистите и
бизнес консултантите с когнитивно-поведенческа, социо-когнитивна и бизнес-административна
ориентация. С емпирични данни от конкретни случаи се подкрепя тезата за необходимостта от системна
психодинамична и групово-динамична подготовка и рехабилитация на треньорите, HR мениджърите и
организационните консултанти за работа с несъзнаваните аспекти на консултативния процес, с
трансферентните и контратрансференти взаимодействия „клиент-консултант“ и с психодинамиката на
индивидуалните, групови и организационни(системни) защитни механизми, съпротиви и фиксации,
оказващи масивно (нерядко разстройващо и деформиращо) въздействие върху процесите и резултатите в
професионалната практика на консултанта. Статията синтезирано представя и обобщените в книгата
„Organizational Psychodynamics”(2008) лекции на автора в програмата „Imagine!” (NL,UK,USA, 20062007) на консултантския консорциум OrgDyne LLC и Международния институт за динамика на
човешките системи(HSDI).[3]
Ключови думи: организационно и управленско консултиране, системна психодинамика, групова
динамика, защитни механизми и съпротиви, HR.
Abstract: The paper problematizes the deficits, self-deceptions and inauthenticity of rational-technical,
microeconomic and business administrative approaches to the interactive-process specifics of organizational and
management consulting, group managerial training and team development and organizational changes
programs. Based on systems psychodynamics perspective the simplification biases, unconscious “blind spots”
and self-serving self-deceptions of manageres, HR professionals and business consultants with cognitivebehavioral, socio-cognitive and business administrative orientation are revealed. Using empirical data from
specific case studies the paper is in support of the thesis of the necessity of systemic psychodynamic and group
dynamics training and rehabilitation of trainers, HR managers and organizational consultants to prepare them
to work with the unconscious aspects of the consultative process, with transference/countertransference
interactions “client-consultant” and with the psychodynamics of individual, group and organizational(systemwide) defense mechanisms, resistance and fixation which massively affect (often in a distorting manner) the
processes and results of professional consulting practices. The paper briefly presents the author’s lectures
summarized in the book „Organizational Psychodynamics”(2008) from the „Imagine!” Program (NL,UK,USA,
2006-2007) of OrgDyne LLC Consulting Consortium and the Human Systems Dynamics International Institute
(HSDI)[3].
Keywords: organizational and management consulting, systems psychodynamics, group dynamics, defense
mechanisms and resistance, HR.
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УВОД
Идеята, че групите, групите в организациите и организациите в обществото като
динамични човешки системи са особено деликатен, психологически сложeн за изследване и
трансформация обект не е нова в организационната психология и организационното
консултиране [3][8][10][11][12]. В значителна степен дефицитите, опростенческия
редукционизъм, самозаблудите и в крайна сметка, неавтентичността и неефективността на
рационално-техническите, микроикономическите, полититикономическите и бизнесадминистративните
подходи
към
интерактивно-процесуалната
специфика
на
организационно-управленското консултиране, на груповия тренинг и индивидуалния
коучинг на мениджърите и на програмите за развитие на управленските екипи и управление
на организационните промени се дължат на уклоните в масовата консултативна практика
към преднамерено и/или несъзнавано игнориране и опростенческо осмисляне на значението
на психодинамичните, групово-динамичните и системно-процесуалните измерения на
груповия, организационния и социалния живот на хората [14][22][26][32]. Групите,
организациите и общостите, например, рядко се разглеждат от така подготвените
организационни изследователи и консултанти като системи за психосоциална защита срещу
шизо-параноидната и депресивна тревожност и другите непоносими емоции пораждани в
групите, организациите и общностите от собствените им работни задачи и от собствената им
системна психодинамика [17][18][19][27].
През последните 60-70 години системно-психодинамичното направление в
организационното консултиране последователно демонстрира, че прилагането на
концепцията за социално-защитните функции на групите и организации осигурява една поинтегрирана представа за факторите и процесите в организационното функциониране и
развитие [19][20][26][27]. Групите в организациите и организациите в обществото включват
множество подсистеми: работни задачи, политически, социални и технологичени процеси,
функции и структури в сложна и изключително бързо изменяща се взаимозависимост. От
системно-психодинамична гледна точка групите и организациите много по-често отколкото
предполагаме - както отбелязва това още през 50-те години на XX-ти век Елиът Жак (Eliot
Jaques)[20], - действат като самоорганизиращи се системи за психосоциална защита на
хората в тях от екзистенциалната, невротичната и психотичната им тревожност. За много
организационни психолози и консултанти тази идея е все още нова и недобре разбрана и
днес. За повечето от тях това, че цялата организационна система може да бъде структурирана
и да функционира като средство за психична и социална защита на членовете си, а и на
собствената си цялост, срещу тревожните преживявания и емоциите, възникващи в самата
система, е трудна за разбиране – та нали се приема, че организациите имат свои рационално
формулирани мисии, стратегически цели и планове за дейност. Но още от времето на
станалия христоматиен в литературата по организационно развитие казус с проекта “Glacier
Metal Company” [16][17][18] именно отчитането на психодинамичните, груповодинамичните
и системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на организационноуправленско консултиране помагат да се решат иначе непреодолими и затяжни
организационни проблеми. По това време (средата на XX-ти век) системнопсиходинамичният подход към организационното консултиране е още в своята начална фаза
на развитие [4][36][37]. Теорията и практиката на груповите отношения, създадена от Бион
[5][6][9][10] в Тавистокския институт за човешки отношения са все още в навечерието на
първата Лестърска конференция и интеграцията на психодинамичните и системните
концепции е далеч от завършена. Концепцията на Фройд за механизмите за психична защита,
обаче, е широко популярна. Фактът, че несъзнавано се самозащитаваме от мислите и
чувствата, които са стресогенни и неприемливи вече не е необичайна хипотеза нужна само
на психотерапевтите. Появява се разбиране и към случаите, в които се наблюдава как цели
групи, организации и дори общности използват несъзнателно за самозащита от неприятни и
неприемливи идеи (интуитивно усещани, но немислими) и емоции артикулирани системи от
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защитни стратегии и механизми като отричането, изтласкването, проекцията,
рационализацията и т.н.
Разбира се, никак не е лесно в практиката на организационния консултант да се
приеме идеята, че човешките групи, организации и общности също както и отделните
индивиди действат не само на рационално, съзнателно равнище, но и на несъзнателно такова.
Но кой отговорен консултант не ги е виждал да функционират именно в тази модалност
когато едно неприемливо и непоносимо чувство се прехвърля от един член на
групата/организацията на друг като „горещ картоф”, без да се задържа задълго от никой в
групата/организацията, за да не го „изгори”? Жак [19] забелязва нуждата от психодинамичен,
групово-динамичен и системно-процесуален подход в организационно-управленското
консултиране, подчертавайки именно значението на феномените на социалните защити и
социалното несъзнавано в груповия и организационния живот. Всяка човешка система може
да функционира по един обединен начин сякаш съществува, за да предпазва членовете си от
техните екзистенциални, невротични и психотични тревоги. Така, от този момент в средата
на XX-ти век нататък, организационно-управленското консултиране вече не може да остане
същото – рационално-техническа, когнитивно-поведенческа, доминирана от култа към
икономическата целесъобразност и утилитаризма психосоциална практика, - и навлиза в
зрялата си, екзистенциално-психодинамична фаза на развитие, в която на несъзнаваната
психодинамика, групова и организационната динамика, на човешките отношения, на
интерактивно-процесуалния анализ се отделя специално внимание на всяка стъпка в
консултативния процес.
Чувствителността към психодинамичните, групово-динамичните и системно
процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на организационно-управленско
консултиране - към която всъщност ни приканва Жак, - има своите дълбоки корени в
работата на Мелъни Клайн и Уилфред Бион, които конституират психодинамичния подход
определян днес като „обектни отношения”. Гледайки на човешките групи, организации и
общности по този специфичен навремето начин, организационните консултанти с
екзистенциално-психодинамична подготовка откриват, че практиката им съществено се
усъвършенства когато я поставят на методологичната основа на системната психодинамика
или “психодинамиката на човешките системи” [5][36].
МИКРО-ИЗСЛЕДВАНЕ С МАКРО-ПОСЛЕДСТВИЯ
Основна хипотеза. Съвременната теория за организационните защити като
компонент от системно-психодинамичния подход в организационно-управленското
консултиране е едва на 20-30 години. Предположихме, че въпреки множеството – предимно
англоезични, - публикации [18][28][29][30][33], както концептуалните, така и методическите
й компоненти не се познават задълбочено от българските бизнес консултанти, специалисти
по „управление на човешките ресурси”, мениджъри, а и от организационните психолози.
Допускането ни беше, че малка част от тях са запознати дори с имената, публикациите и
работата на представителите на системно-психодинамичното направление в организационноуправленското консултиране.
Методика на изследването. В периода 2005 – 2007 г. проверихме тази хипотеза с
участието на 752 консултанти, собственици на консултантски компании, треньори и
мениджъри и служители на отдели „Управление на човешките ресурси”(63% от тях базирани
и работещи в София). Всеки от тях бе помолен в неформален разговор с автора в контекста
на различни професионални форуми и тренинг програми да сподели първите си асоциации с
пет стимулни думи записани на български и английски език на гърба на визитната картичка
на автора. Стимулният материал включваше написаните на ръка: (а) фамилни имена на 4
ключови фигури в системно-психодинамичния подход към груповите отношения и
организационно-управленското консултиране - Жак( Jaques), Мензис-Лит (Menzies-Lyth),
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Бион(Bion), Райс (Rice); (б) а петият стимул беше фразата Лестърска конференция/Leicester
Conference. Инструкцията беше структурирана инвариантно: „Какво ти идва наум за всяка от
написаните думи?” . Всяка смислена асоциация се регистрираше като „информирано
разпознаване”.
Анализ на резултатите. Едва 7% от изследваните успяха да дадат повече от една
асоциация, говореща за информирано разпознаване. 16% от изследваните конструираха само
по една смислена асоциативна верига като 62% от тези индикации за информирано
разпознаване бяха с името, публикациите и дейността на Уилфред Бион. Така
импровизираното микро-изследване ни дава основание да приемем, че хипотезата ни – за
съжаление, - се потвърждава. Системно-психодинамичното направление в организационноуправленското консултиране почти не се разпознава от представителите на активната
консултантска общност, мениджмънт треньорите и специалистите по „управление на
човешките ресурси” в България преди 2008 г. Резултатите показваха еднозначно, че
централните
идеи
на
системно-психодинамичното
организационно-управленско
консултиране едва ли са навлезли в полезрението, мисленето и практиката на участниците в
изследването, които са една немалка част от работещите във водещи консултантски фирми и
корпоративни отдели „управление на човешките ресурси”. Емпиричните данни подкрепяха
тезата за необходимостта от системна психодинамична и групово-динамична подготовка и
рехабилитация на треньорите, HR мениджърите и бизнес консултантите за работа с
несъзнаваните аспекти на консултативния процес, с трансферентните и контратрансференти
взаимодействия „клиент-консултант“ и с психодинамиката на индивидуалните, груповите и
организационните(системни) защитни механизми, съпротиви и фиксации, оказващи масивно
(нерядко разстройващо и деформиращо) въздействие върху процесите и резултатите в
професионалната практика на консултанта. Наличието на масово разпространен „синдром на
системно-психодинамична недостатъчност” в целевата общност означаваше и още нещо –
има тревожни индикации, че от все още не може да се очаква повишена чувствителност и
професионална компетентност по отношение на психодинамичните, групово-динамичните и
системно-процесуалните тънкости и превратности в процеса на организационно-управленско
консултиране от преобладаващата част от практикуващите го.
ИЗВОДИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД НАС
Една от основните промени, от която се нуждае общността на работещите в областта
на организационно-управленското консултиране у нас е да се овладеят концептуалните
модели и практически умения за работа с психодинамичната реалност на консултативния
процес- например, основната концепция за това, че всяка човешка система (група,
организация, общност) чрез несъзнавани процеси и фантазии създава своя култура и
структури, чрез които хората в системата се защитават срещу своята екзистенциална,
невротична и психотична тревожност [3][6][8][9][10][14][21]. Еволюционно-психологически
труизъм е представата, че една от основните сили сплотяваща хората в
институционализирана човешка общност е защитата, която тази общност им осигурява
срещу собствената им екзистенциална, невротична и психотична тревожност. В този смисъл
отделните членове на всяка човешка система могат да бъдат разглеждани като
екстернализиращи импулсите и вътрешните си обекти, които без тази психосоциална защита
биха довели до засилване на екзистенциалната, невротичната и психотичната им тревожност.
Така, тези импулси и вътрешни обекти се вливат в живота на социалната система(група,
организация, общност), с която се асоциират носителите им. Това не означава, че
социалните системи стават „невротични” и/или „психотични”, а че в груповата им динамика,
в системните интерактивни процеси се откриват повече или по-малко ярки прояви на
разцепване, враждебност, подозрителност, липса на реализъм, неавтентичност или други
форми на неадаптивно поведение, напомнящи на невротичните и психотичните симптоми
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при индивидите, които не са развили социалните си умения да се свързват с другите, за да се
справят конструктивно с невротичната и психотичната си тревожност [18] (стр.497).
В организационно-консултативната практика това изключително често се наблюдава в
динамиката на взаимодействията между мениджмънта и подчинените в даден отдел в
организацията. Например, неспособни да решат как да променят методите за заплащане на
труда, мениджърите и служителите достигат до задънена улица, в която преговорите им се
насищат с нарастваща враждебност. Но това, което най-често се наблюдава от
организационния консултант е, че въпреки тези затруднения работата в отдела продължава
без видими негативни ефекти на напрежението върху продуктивността. Анализът на
превратностите на несъзнаваната от страните групова динамика и организационна култура
разкрива, че те са концентрирани около проблеми на авторитета и свързаните с тях
несъзнавани фантазии на хората в отдела. В действие са несъзнавани защитни механизми
като разцепването, проективната идентификация и снижената рефлексивност. Разцепването
често се проявява около различните задачи, функции и роли в работните взаимодействия
между служителите в отдела и техните мениджъри. Служителите са подозрителни за
мотивите на своите мениджъри по отношение на промените в системата за трудово
възнаграждение и в същото време се чувстват съвсем уверени в ежедневната си работа,
организирана от същите тези мениджъри. Така действа защитното разцепване – в ума на
служителите едни и същи мениджъри са едновременно преживявани като „добри” и „лоши” в зависимост от това дали те взаимодействат с тях по задачите на ежедневната трудова
дейност или по задачите на предоговарянето на системата за трудово възнаграждение.
Проекцията на собствените „лоши импулси” върху представляващите ги в преговорите с
мениджмънта дава на служителите възможността да създадат един външен „лош обект”,
който ги предпазва от тревожността им породена от смущаващите агресивни вътрешни
импулси. Проекцията на „добрите им импулси” върху мениджърите, с които работят
ежедневно дава - от друга страна, - възможност на служителите да поддържат добрите си
отношения с тях, запазвайки един добър обект и така да снижава депресивната им
тревожност. С други думи, служителите изпитват вина и депресивна тревожност защото
проецират върху мениджърите своите „лоши чувства”, прехвърляйки ги всъщност върху
своите представители в преговорите с мениджмънта. Изпитвайки добри чувства към
мениджърите си в трудовия процес, служителите всъщност облекчават чувството си на вина
и тревожността си. От своя страна, мениджърите поддържат една идеализирана представа за
служителите си, които във фантазията им действат за удържане и омилостивяване на
враждебните им представители в преговорите с мениджмънта. Така те потушават
собствената си депресивна тревожност, срама и вината си, пораждани от несъзнателните им
страхове, че накърняват интерсите на служителите си в ежедневното прилагане на
управленската си власт. Двете динамични тенденции взаимно се усилват и това нерядко
довежда преговорите за оптимизация на системата за заплащане на труда до патови
ситуации. Без познаването и прецизното отчитане на тази психодинамична реалност в
групово-динамичната ситуация на проекта за планирана промяна на системата за заплащане
и стимулиране организационният консултант трудно би могъл да изведе страните от
задънената улица, в която са попаднали.
Друг класически пример за нуждата от системно-психодинамичен подход в
организационно-управленското консултиране са проектите за планомерни организационни и
социални промени (реформи). Ключово при реализацията им е да се разбере динамиката,
която поддържа една човешка система стабилна. Отчитането на хипотезите за
функционирането и развитието на групите, организациите и общностите като системи за
психосоциална защита дава възможност да се осмислят (а) ролята на организационните
защити като институционален „цемент”, който свързва и сплотява хората в груповия и
организационния им живот; (б) взаимосвързаността между трудовите и организационни
задачи, от една страна, и емоционалната психодинамика на хората в групите и
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организациите, от друга; и (в) факта, че процесите на организационна промяна водят до
разрушаване на установените във времето защити, а оттук и до съзнателна и несъзнателна
съпротива срещу промяната.
Класическото изследване на Мензис-Лит (Menzies-Lyth)[28] върху действието на
психосоциалните защити в медицинските университети допълва модела предложен от Жак и
допринася за задълбочаване на разбирането за ролята на психодинамичните, груповодинамичните и системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на
организационно-управленското консултиране. Тя подчертава нуждата организационните
консултанти да отчитат ефектите, които първичните задачи на организацията имат върху
появата на невротични и психотични безспокойства у членовете на организацията и
разгръщането на психосоциалните защити (съзнавани и/или несъзнавани) срещу тях.
Възлагането на трудово-професионални задачи на медицинските сестри да се грижат
персонално и продължително за конкретни сериозно болни и умиращи пациенти пораждат у
тях мощни инфантилни конфликти, които в обичайната им работа са несъзнавано овладявани
без сериозни затруднения. Тези конфликти застрашават да се появят в съзнанието им. Самата
работна задача налага една трансгресия на множество социални табута – например, тези
около сексуалността и смъртта. Интимността на физическата грижа за тялото на пациента е
част от работата на медицинските сестри. Организационната култура на болницата предлага
на сестрите такива начини на организация на работата и структуриране на свързаните с нея
отношения с колегите и пациентите, които осигуряват на медицинския персонал богат
репертоар от психосоциални защити срещу собствените им фантазии, емоции и тревоги,
възникващи в работата им. Дистанцирайки медицинската сестра физически, психично и
символно от пациента, а така и от пораждащите екзистенциална и невротична тревожност
емоции в работата й, тези институционални защити (процедури, йерархия, организация на
труда) й помагат да се справи с тревожността.
Не само в болниците организационният консултант със системно-психодинамична
чубствителност открива как психосоциалните защити на оргранизацията се материализират
под формата на „ненужно” строги организационни йерархии и подробни правилници, които
инфантилизират служителите и им отнемат дискретно или агресивно правото да вземат
самостоятелни решения. В практиката си авторът многократно се е сблъсквал с това, че
подобни системни (организационни) защити препятстват и снижават качеството на
изпълнението на първичните работни задачи на служителите. При медицинските сестри те,
например, водят до деперсонализиране на медицинската грижа и пораждат вторична,
невротична тревожност у медицинския персонал, която – на свой ред, - задейства други
защити (цинизма и деперсонализираното отношение към пациентите, например). Много
често служителите в бизнес центровете за обслужване на клиенти забелязват препятствията
налагани от организационната система за организация на труда както на самите тях, така и на
техните клиенти с единствената скрита цел да ги дистанцира психично един от друг. В
подобни, често наблюдавани ситуации организационния консултант няма как да не
забележи, че много от процедурите, правилниците и длъжностните изисквания действат като
психосоциална защита с неблагоприятни ефекти върху процеса и резултатите в работата на
служителите.
Една от „тънкостите” в работата на системно-психодинамично подготвения
организационен консултант е способността му да отчита как самите работни задачи в
организацията пораждат тревожност (екзистенциална, невротична и дори психотична) у
служителите. Много често работните задачи и на самия организационен консултант са точно
такива. Отвъд стреса, преживяван от отделните служители, тези работни задачи носят и
специфична заплаха за организационната култура, продуктивността на организацията и
способността й да се развива адекватно в променящите се условия в контекста й. По думите
на Обхолзер (Obholzer)[32] „допускането, че е налице тревожност, която е специфична и
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произтичаща от самата същност на трудовата дейност, и че организацията защитава себе си
от тази тревожност откроява как организационните структури и системи са защитноориентирани, дори за сметка на основните си трудови и икономически функции”(стр.91-92).
В този контекст не само организационните консултанти, но и техните клиенти –
мениджърите в организацията, - следва да осъзнаят, че всеки опит да се промени по
определен начин това как е организирана трудово-професионалната дейност в дадена
организация води – по дефиниция, - до смущения в организационната система за овладяване
на тревожността и емоциите на хората в организацията, а така и до поява на тревожност,
защитни реакции срещу нея и оттук до съзнателна и несъзнавана съпротива срещу
промяната.
Отчитането на значението на работните задачи за появата на тревожност и други
емоции в организацията, които включват в действие организационните защити е с централно
място в съвременното разбиране за психодинамичните, групово-динамичните и системнопроцесуалните „тънкости” в работата на организационния консултант [4][5][6][29][33][34].
Организационната психодинамика може да се наблюдава от консултанта именно, ако
организациите се разглеждат като системи за психосоциална защита [10] и редица конкретни
казуси в консултативната практика демонстрират полезността на този подход. Така
например, когато термина „организационната култура” се използва за определяне и
разбиране на света на субективните преживявания на хората в организацията, които
опосредстват връзките между работните им задачи, свързаните с тях безспокойства и
използваните в организацията специфични защити срещу тях, както е в модела предложен от
Хиншелууд и Скогстад “anxiety–culture–defence model”[10][11], тревожните преживявания
на хората като реакция на задачите в работата им са в основата на индивидуалните, групови
и организационни защити. Тези защити стават част от организационната култура и самата
структура на организацията, от начина, по който организацията функционира и се развива.
Тревожността може да е психодинамична, неотменна част от множество първични работни
задачи в съвременните организации – например, в работата на медицинския персонал,
учителите, счетоводителите, търговците или...народните представители в Парламента. Но тя
може и да е част от свързаните с първичната работна задача организационни роли или
позиции в организационната структура – както е при мениджърите на едно или друго
равнище в организационната йерархия. Тревожността може да възниква от нормалните
работни взаимодействия и комуникацията между хората в организацията или да е
привнесена в организационния живот от екзистенциалната ситуация на членовете на
организацията [3][12]. Психосоциалните защити на организацията действат, за да предпазят
хората в организацията от тревожността им, независимо от произхода й. При това те са
насочени не само към тревожността, но и към целия спектър от неприятни и неприемливи
емоционални състояния и преживявания като чувството на вина, гняв, срам или завист.
Концептуалната рамка на системната психодинамика дава на консултанта нови
възможности за изследване и осмисляне на „превратностите” и парадоксите в процеса на
организационна промяна[15][35]. Наблюдавайки психосоциалните защити на организациите,
организационният консултант може да разбере защо въпреки ясните и логически обосновани
(рационално осмислени) причини за нуждата от промяна, толкова много групи, организации
и общности имат съществени проблеми в реализацията им. А също, и какво прави
организациите толкова устойчиви във времето. Загубата дори на малка част от
психосоциалните защити в дадена организация неизменно изправя членовете им пред
нарастваща тревожност и много други трудно поносими емоции. Наличието им – напротив, позволява на хората да работят и в ситуации, които пораждат много високи нива на
тревожност и несигурност.
Много от организационните проблеми възникват неотменно в една и съща
психодинамична ситуация – когато организационните защити се насочат дисфунционално,
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невротично срещу ангажирането на хората с изпълнението на основните им работни задачи в
организацията. Превратностите и парадоксите са иманентна част от динамиката на
организационната промяна/стабилност и както показват системно-психодинамичните
наблюдения на ролята на защитите в организационния живот – те често водят до неуспех в
усилията за промяна, въпреки нейната необходимост и въпреки опитите за рационалното им
преодоляване и волево управление. Организационните промени, както и индивидуалните
промени, именно заради това мощно влияние на организационните защити са възможни като
малки подобрения и иновации във функционирането на организационната система. В много
случаи, работата на консултанта с организационните защити е основна предпоставка за
успешната организационна промяна – защитите действат, за да позволят на хората да
продължават да вършат работата си в организацията. Свръхмобилизацията им чрез
иницииране на резки и масивни промени, несъобразени със защитната система на
организацията, действа контрапродуктивно и завършва с бърноут, токсичен организационен
климат и неефикасност в опитите за управление на промените [3][13][31].
Идеята за човешките системи като психосоциална защита срещу тревожността има
своите много конкретни приложения както на групово равнище, така и в по-широк,
организационен контекст. В практиката на по-големите организации-клиенти, например, тя
има богати обяснителни възможности за разбирането на диференциацията на лидерските и
мениджмънт функциите в мисленето на ръководителите на бизнес корпорациите и
административната бюрокрация [1][7]. Класически пример за защитно разцепване е
свръхнадценяването и идеализацията на организационните лидери и подценяването и дори
очернянето на оперативния мениджмънт. Тези тенденции в организациите са всъщност двете
страни на една и съща „монета” – психодинамиката на организационните защити.
Разцепването на лидерството и мениджмънта води обичайно до две последствия. Едното е
„мениджъриализма” – магическото свръхинвестиране на очаквания за ефективност на
техниките и методите за управленски контрол. Другото е „лидерския героизъм” –
магическото инвестиране на надежди и фантазии за появата на спасител на затруднената
група, организация или общност. И двете, обаче, представляват психосоциални защити
срещу тревожността на хората в организацията, когато те са изправени пред острата
необходимост от реални организационни промени, от трансформация на организационния
свят, в който живеят.
Авторът нееднократно е писал за както съвременния консумаризъм като социална
защита срещу неопределеността, така и за психодинамично свързания с него икономически
рационализъм като една по-обхватна защитна рационализация срещу екзистенциалната
несигурност и безспокойството за социално-икономически загуби [3][25][27]. В това
отношение
системно-психодинамичния
подход
в
организационно-управленското
консултиране на ниво обществени политики и институционални практики потвърждава
няколко основни хипотези. Консумаризмът в съвременния обществено-исторически живот
служи като защитна стратегия за опростяване на ролите и задачите в човешките отношения –
всяка роля бива разглеждана като ролята на потребител (клиент) и така психодинамично се
структурира като вторичен нарцисизъм, който представлява социалния еквивалент на
индивидуалния нарцисизъм, на егоцентричната, индивидидуалистична позиция в
икономическите и другите обществени отношения между хората. Заедно с това, че
икономическият рационализъм осигурява защитна рационализация на индивидуализма като
субективна позиция, той обърква методите за постигане на добра икономическа практика с
целите и ценностите на развитието на общността, организацията и обществото като прилага
мениджъриализма като средство за социална защита. Така, много организации, които порано са се основавали на отношенията на икономическа зависимост, сега действат на
основата на отношенията на инструментален индивидуализъм [25].

792

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Груповите, организационните и социалните защити в човешките системи не са само
интрапсихични структури споделяни между взаимозависимите индивиди в групата,
организацията и обществото. Социалните защити са всепроникващи и навлизат във всички
групови, организационни и социални структури. Също както езиковите структури и
лексиката, които произлизат не от говорещия или пишещ индивид, а от цялата езикова
общност, социалните защити са част от споделеното символно равнище на групите,
организациите и общностите. За да изследва психосоциалните защити в дадена група,
организация или общност, организационният консултант е изправен пред
предизвикателството да работи с тях за намирането на по-адекватни и креативни реакции на
стресогенните и непоносими емоции в групите, организациите и общностите в процеса на
тяхното функциониране и развитие [37]. А това означава и приемането на един дълбинен,
интерсубектен подход към консултативния процес независимо дали става дума за
индивидуална или групова работа, или работа с цялата организационна система.
Основният мотив в интерсубектния подход на системно-психодинамичното
организационно консултиране [2] е възможността в консултативния процес да се постигнат
по-равнопоставени и зрели отношения между субектите – консултант и клиент. Тук
равнопоставеността се отнася към теми като споделената екзистенциална позиция,
утвърждаването и приемането на собствената и на партньора уникална субективност,
признаването на потребността от субективността на „другия” в диадата „консултант-клиент”.
Консултантът не е вече и не е само един „добър обект”, който клиента следва да
интернализира, следвайки експертните съвети, интерпретациите и препоръките му както е в
традиционната консултативна ситуация с всички „превратности” на трансферентната и
контратрансферентната им
динамика.
Интерсубектният
подход
означава,
че
организационния консултант не е частичен, макар и добър обект за клиента, а наистина
значим, необходим, но и напълно автономен, цялостен „друг” за цялата човешка система на
клиента. Друг, който е подготвен за работа с емоционални опит и със социалните защити на
хората в организацията-клиент на психодинамично, групово-динамично и системнопроцесуално равнище, разбирайки ги като несъзнателни споразумения между хората в
групата, организацията или общността да изопачават (фалшифицират) или отричат тези
аспекти от субективните си преживявания, които пораждат у тях нежелани и
труднопоносими емоции, импулси и идеи.
В групите, организациите и общностите действат мощни и многообразни несъзнавани
психосоциални защити – особено когато хората в тях чувстват, че собствената им субектност
е под заплаха А какво друго, ако не заплаха уникалната субектност на хората в
организацията е микро-икономическото им третиране като „човешки ресурси” в
организацията, а не като „членове на общността”, които имат своя автентичен глас и
авторитет в нея?
Примерите за подобна защитна психодинамика са много в
организационния живот – от това да оставаш системно незабелязван въпреки трудовия си
принос, през отказа да бъде търсено или чуто мнението ти от останалите в организацията, до
това да бъдеш използван, управляван и усъвършенстван като инструмент, като ресурс.
Много от тези институционализирани в организационните системи защити – както показват
наблюденията на организационния консултант, - се интериоризират от членовете на
организацията и формират ядрото на фалшивото им организационно Аз, тласкайки ги или
към поемане и изпълнение на организационни роли, намиращи се в директна опозиция и
скрит конфликт със собствените им ценности и убеждения, или към нарцистично отхвърляне
и използване на организацията за себе си [23][24].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Много от организационните системи и култури функционират по-скоро като
несъзнавани защити срещу тревожността и нежеланите и трудно поносими емоции в
организационния живот, отколкото за постигането на първичните трудови задачи на хората
в организацията. Системно-психодинамичното им наблюдение и осмисляне в
консултативния процес позволява на организационния консултант да вникне в дълбочина в
психодинамичните, групово-динамичните и системно-процесуалните „тънкости” и
„превратности” на процеса и смисъла на организационно-управленското консултиране отвъд
масово разпространените мениджъриалистки клишета, опростенческите уклони,
несъзнаваните „слепи петна“ и себеобслужващите самозаблуди на мениджърите, HR
специалистите и бизнес консултантите с когнитивно-поведенческа, социо-когнитивна,
бизнес-административна и политикономическа ориентация. Редукционистичните линейни
модели за причинно-следствените връзки между организационните системи и поведението
на хората в тях се оказват в този контекст не само повърхностни, но и подвеждащи в
практиката на организационния консултант. Приемането на интерсубектния подход към
случващото се в консултативната ситуация осигурява допълнителна перспектива за
развитието на системно-психодинамичното организационно-управленско консултиране.
Основаващо се на идеята, че субективността на клиента се формира и развива чрез
интроспективно-интерактивния диалог с автономната субектност на консултанта, а не само
чрез фантазменото интериоризиране на консултанта като вътрешен обект на клиента,
интерсубектното организационно консултиране извежда на преден план парадокса, че
ефективната консултативна практика е функция от психодинамичната, групово-динамична и
системно-процесуална компетентност на консултанта. А това означава само едно –
необходима е системна психодинамична и групово-динамична подготовка и рехабилитация
на треньорите, HR мениджърите и организационните консултанти за работа с несъзнаваните
аспекти на консултативния процес, с трансферентните и контратрансференти
взаимодействия „клиент-консултант“ и с психодинамиката на индивидуалните, групови и
организационни(системни) защитни механизми, съпротиви и фиксации, оказващи масивно
(нерядко разстройващо и деформиращо) въздействие върху процесите и резултатите както в
работата на клиента, така и професионалната практика на организационния консултант.
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ABSTRACT: Because of the progressive ageing of the world’s population in the last 25 years, the contributions
of older age groups of workers have become increasingly important in many countries. Yet, older workers (those
aged 55 years and over) are not always utilised or valued as much as they could be in the workplace. As a part of
anEU funded cross-cultural and cross-sectorial programme we are investigating what features of work and work
environment both older workers and Human Resource managers find increasingly important for older workers’
well-being and performance. We are discussing workers’ individual approaches in the utilisation of successful
ageing strategies as well as the types of organisational support valued by older workers. Our findings based on a
literature review and interview data from over 40 interviews in nine employment organisations from two
countries (United Kingdom and Bulgaria) and two industrial sectors (healthcare and IT) suggest that workers in
their late career are likely to acknowledge the occurrence of some age-related changes in their work values,
needs, approaches and capacity. These changes, in turn shape workers’ views about the types of work
environment and organisational support they want.
Key words: ageing workforce, older worker, Human Resource Management, well-being, performance, successful
ageing strategies, cross-cultural

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ ЗА СТЕРЕОТИПИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ ЗА УСПЕШНО
СТАРЕЕНЕ И ПРАКТИКИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ
РЕЗЮМЕ: Поради прогресивното застаряване на населението в света през последните 25 години,
приносът на по-възрастните групи от работещи става все по-важен за много държави. Въпреки това, повъзрастните служители (тези на 55 години и повече) не винаги са ценени толкова, колкото би могло. В
рамките на част от финансирана от Европейската комисия международна и междусекторна
изследователска програма, ние проучваме кои характеристики на работата и работната среда повъзрастните служители и мениджърите по управление на човешките ресурси намират за все по-важни за
благополучието и изпълнението в работата на по-възрастните служители. Обсъждаме индивидуалните
подходи на служителите в усвояването на някои стратегии за успешно стареене, както и видовете
организационна подкрепа ценена от тях. Резултатите, основани на анализ на съвременната
професионална литература и данни от над 40 интервюта, проведени в 9 организации в две държави
1

This study is in the context of a two-year fellowship programme (“THRIVING IN THE WORKPLACE - SUPPORTING
PEOPLE AT THE AGE OF 55 YEARS AND OVER IN SATISFYING AND PRODUCTIVE WORK”) funded by the
European Commission under its Marie Curie Intra-European Fellowship scheme.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

797

(България и Великобритания) и два икономически сектора (здравеопазване и информационни
технологии) сочат, че служителите в късната си кариера са склонни да признават наличието на някои
свързани с възрастта промени в техните ценности, потребности, подходи към работата и работен
капацитет. Тези промени формират възгледите на работещите относно желаните от тях типове работна
среда и организационна подкрепа.

INTRODUCTION
Population ageing is taking place in almost all areas of the world with Japan, Germany and Italy
being the most ageing countries. It is also expected that demographic ageing will become
entrenched in many countries during the next half of the century with the number of people aged 60
years or over increasing more than twice and exceeding the number of children by 2050 (United
Nations, 2013). Statistics from the past 25 years show thatthe population of the European Union is
becoming progressively older already (e.g. Eurofound 2006, 2011). This is a result of two
simultaneous developments - the steady increase of life expectancy across Europe and falling
fertility rates. Thus, the ageing population becomes a key challenge for society and an important
social and economic responsibility (e.g. EEO Review, 2012; Harma, 2011). Furthermore, the ageing
of the population has led and will lead to significant changes in the workforce, particularly
demonstrated by the rise of employment rates amongst older workers across Europe and beyond
(e.g. Robson & Hansson, 2007; Kooij et al., 2011). In the last few years, the need to keep older
workers in the workforce (despite high levels of unemployment amongst new entrants to the labour
market) has been referred to as an “emergency” (e.g. CIPD & CMI, 2010). Key terms like ‘agefriendly employment’ have been introduced and various prevention measures ranging from changes
in legislation and social security systems to the introduction of tailored life-long learning
programmes and flexible work models have been undertaken. Figures show that there has been a
considerable increase of the employment rates of older workers (aged 55-64) over the last ten years
from 38% to 47% (Eurostat, 2000-2010). There is a wealth of examples about how employers can
benefit from hiring and retaining older employees at work. Reforms in the pension and legislation
systems have been made, and actions in terms of the development of age neutral recruitment and
retention measures have been undertaken. Most arguments are around potential financial and social
benefits as results of utilising older workers’ experience and transferring their skills to younger
employees within organisations(e.g. EEO Review, 2012).
There is no consensus in the professional literature about who is the “older worker”. This term
could be very broad referring to workers at the age of 40 to the age of 75 years (e.g. Age UK, 2011;
Veth et al., 2011). Recently more researchers choose to define older working people in terms of
their chronological age as those who are 55 years and over. There are various reasons for this
specific age criterion. For instance, data show that currently the fastest growing segment of the
workforce is 55 years and older. According to James and colleagues ‘the idea that ’50 is the new
40’ suggests a public perception that the subjective experience of age is changing’ (James, et al.,
2011, p176). Another empirical study reports that when asked to suggest an age of an ‘older
employee’, people on average refer to men at the age of 56 and over and women at the age of 55
and over (CIPD&CMI, 2010).
Research on the ageing workforce tends to be highly multidisciplinary incorporating economical,
sociological, psychological, vocational, biological and even political aspects (e.g. Wang et al.,
2012). Traditionally, among the most discussed issues are age-related changes and their associations
with particular work outcomes, age stereotypes and discrimination against older workers, the impact
of job-related and organisational characteristics on older workers. Recently, more attention has been
paid to cross-cultural research and topics such as successful ageing at work and how best
organisations can support and retain older workers. However, there are still some research gaps,
particularly with regard to older workers’ personal approaches towards enhancing their own wellbeing and job performance.
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Coming mostly from a Work and Organisational psychology perspective, our aimsin this study were
toresearch whether age-stereotypes still exist in organisations and whether they have an impact on
older workers, to examine the age-related changes in people’s work preferences, and to investigate the
organisational support available for employees in their late careers. Furthermore, we were particularly
interested in how older workers themselves perceive their position in the workplace in these days of
allegedly increasing attention to ageing workers. Thus, we identified the following research
questions:What are the perceptions about older workers in their organisations? What, if any, are the
perceived age-related changes in people at work?What type of work environment and organisational
support older workers consider beneficial for their well-being and performance at work?
THEORETICAL FRAMEWORK
Age-related Changes, Work-related Behaviours and Outcomes
It has been well documented that people change physically and psychologically with age. Some of
these changes are demonstrated through people’s behaviours at work. Most importantly, it has been
acknowledged that there are big individual differences and, for example, some of these age-related
changes may be substantial for some individuals and negligible for others (e.g. Warr, 1993, 2001;
Salthouse, 2010; Kanfer& Ackerman, 2004; Wang, et al., 2012; Truxillo et al., 2012).
Older workers are likely to be less fit and to show lower test results than younger workers in terms
of, for example, the flexibility of some muscle groups. Therefore, older workers may experience
more difficulties compared to younger colleagues when performing physically demanding jobs
(Warr, 2001). This mayresult in poorer job performance and job satisfaction (Truxillo et al., 2012).
However, research has demonstrated that the degree of physical change is not just related to age, but
is highly dependent on many other factors such as individual’s heredity, life styles, physical
activity, and the environment. Thus, not everybody is likely to experience age-related disadvantages
in their work (Warr, 2001; Inder& Bryson, 2007). In addition, there could also be declines in some
cognitive functions, mostly associated with fluid intelligence (such as working memory and
information processing) at later age. However, such age effects were found not to be great on
average and can be further reduced within a supportive environment (i.e. when adjusting time, using
new enabling technologies, etc.). Furthermore, the levels of cognitive decline among older
individuals may vary significantly. For instance, some older individuals show very little change in
competence or performance until very old age. In addition, declining fluid intelligence abilities (i.e.
abstract problem solving) are usually compensated by increased crystalized intelligence (i.e.
knowledge and experience). Thus, using their accumulated knowledge and experience, older
workers may perform better than younger workers in their jobs (Warr, 2001, Kanfer& Ackerman,
2004;Wang et al., 2012; Inder& Bryson, 2007).
Similarly to physical and cognitive changes, people may experience some personality changes when
they grow older. For instance, studies demonstrate that older workers are less extraverted and open
to change than younger workers, but at the same time - more self-controlled, tolerant, modest and
conscientious (Warr, 2001; Kanfer& Ackerman, 2004). Yet again, these changes are very individual
and do not apply to everyone. Some of the findings on age-related personality changes tend to be
controversial. A particular example is the relationship between age and proactive behaviour. Some
findings indicate that older individuals are less proactive, compared to younger ones in some workrelated areas such as training and development (e.g. Bertolino et al. 2011). In contrast, a study by
Claes and colleagues published during the same year (2011) demonstrates that overall there are no
significant differences between the proactivity indices between samples of older and younger
workers.
Of significant research interest are age-related changes in workers’ motivation. It has consistently
been reported that, despite what some people believe, work motivation does not decline at later
ages. However, workers’ priorities tend to change over time and with age. For instance, older
workers (compared to younger workers) may tend to attribute more importance to some social
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aspects of work (such as supporting younger workers and transferring their experience) as well as to
feeling valued and involved than to career development options and striving for achievement
(Kanfer& Ackerman, 2004; Veth et al., 2011; CEDEFOP, 2011).A study by Inceoglu and
colleagues (2009) examined age differences in work motivation in a sample of five Northern
European countries (Denmark, Germany, Netherlands, Norway, and Sweden). Results were
generally consistent across the five countries and revealed older workers’ tendency to be more
motivated by intrinsically rewarding job features, and less motivated by extrinsic awards. Thus,
they support the notion that there is a shift in individuals’ motivation rather than a decline in
motivation with age.
Some individual outcomes such as work performance and occupational well-being have also been
discussed with regard to older age. Well-being can be interpreted in terms of various concepts
including workers’ mental and physical health and work satisfaction. Older age is usually associated
with higher (physical) health risks and some jobs and workplaces are more hazardous than others
for workers’ health. For instance,Dolan and colleagues (2012) investigated the effects of
organisational restructuring on older workers’ well-being and found lay-offs contributed
significantly to the workers’ burnout and depression. This effect was weaker for individuals in
managerial positions. In addition, co-workers’ general support was found to be highly positively
related to workers coping with the change and negatively associated with physical burnout among
older workers. However, individuals’ health depends on many other factors, such as for example
their biology and life styles(Hansson et al., 1997; Warr, 2001).Regarding job satisfaction, it has
been reported that older workers attribute significant importance to their job content and relations
with colleagues (e.g.Truxillo et al., 2012).Overall, researchers suggest that there is no age-related
decline in job performance, apart from when the work demands high levels of physical stamina and
effort. The declines of performance are more likely due to skills obsolescence or exhaustion than to
age. In addition, it is well documented that workers’ well-being and performance are related.
Therefore, keeping older workers healthier and happier at work can enhance their
performance(Hansson et al., 1997; Inder& Bryson, 2007).
The discussion about age-related changes and work-related behaviours is naturally related to
another on-going argument about generational differences. It is often difficult for researchers to
distinguish between age-related and generational differences. A specific example is the anticipated
difficulty of older workers in the area of IT skills (e.g. CEDEFOP, 2011).There could be an
argument whether this issue is related to older age or is rather a generational effect due to the
significant development and access to IT technologies in the last two decades. Overall, research
findings on generational effects are highly controversial and limited by many variables.
Undertaking a critical review of theoretical and empirical research on generational differences in
work values, Parry and Urwin (2011) recommended further effort in disengaging cohort and
generational effects from the impact of age and period.
Successful ageing at work
The concept of “successful ageing”suggests individual’s good health and vitality over the life-span
and, in this sense, is the individual’s capacity to thrive. Historically, this concept has been of
particular interest in biomedical research and healthcare. It has gradually developed with the
development of the social theories of ageing, and has incorporated physical, cognitive and social
functional aspects, which are believed to be influenced by lifestyle choices, behaviours and
psychological factors (Franklin & Tate, 2008). One possible interpretation of successful ageing is in
terms of successful adaptation and the notion that ageing is a developmental process and growth is
still possible (Franklin & Tate, 2008; Ouwehand et al., 2007; Kanfer and Ackerman, 2004; Hansson
et al., 1997; Abraham & Hansson, 1995). Life-span theories are a particular help when analysing
the mechanisms and effects of ageing. They suggest that adaptation is a proactive process which
involves self-regulation, reflected in life management strategies applied by individuals in their
attempts to cope with changes in their environment (such as loss and gain of resources, success and
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failure in the achievement of goals). As work represents a significant part of a person’s life-span,
the life-span approach has a valuable explanatory power in the analysis of the interaction between
age and work characteristics (Truxillo et al., 2012).
The life-span theory ofSelection, Optimization and Compensation (SOC) proposed originally by
Baltes and Baltes (1990) is considered as one of the leading models of successful ageing. It is based
on thebelief thatsuccessful life-span development is a result of an individual’s ability to allocate
their resource in order to maximise age-related gains and minimise age-related losses (Kooij et al.,
2010; Ouwehand et al., 2007; Kanfer& Ackerman, 2004; Hansson et al., 1997; Abraham &
Hansson, 1995). SOC suggests that individuals can successfully adapt to age-related changes and
changes in the workplace through using three types of personal strategies: selection (e.g. reducing
one’s range of activities by selecting the most important tasks), optimisation (e.g. improving one’s
skills through training and development) and compensation (e.g. emphasising on one’s strengths to
compensate weaknesses) (Abraham & Hansson, 1995). There is good evidence that the use of SOC
strategies can enhance workers’ performance and well-being and becomes particularly important
with age (e.g. Ouwehand et al., 2007; Zacher et al., 2011; Müller et al., 2012a). Thus, allowing and
encouraging the use of these individual strategies could be one path for organisations to support
their older workers.
Stereotypes and discrimination against older workers
The term “ageism” reflects the process of systematic stereotyping and discrimination against people
based on their age (Inder and Bryson (2007). Age discrimination was found to be the most widely
experienced form of discrimination across Europe (Age UK, 2011). Stereotyping can have both
positive and negative consequences (Barnes et al., 2009). Examples of positive stereotypes of older
workers are “increased levels of loyalty”, “reliability” and “job commitment”. Sometimes, as a
result of some positive images about older workers, they can be favoured in their access to certain
types of work. However, it appears that older workers are most often negatively stereotyped (e.g.
Posthuma& Campion, 2008).Recent research indicates that the six of the most common and
damaging stereotypes about older workers are that older employees are “less motivated”, “less
willing to engage in training and career development programs”, “more resistant to change”, “not as
trusting”, “more likely to experience health problems that affect their work”, and “more vulnerable
to work–family conflicts” (Ng & Feldman, 2012).
Negative age stereotypes may have negative effects on older workers’ self-esteem, job performance
and well-being. It has consistently been found that negative stereotypes significantly affect
employers’ attitudes towards training, promotion and retention of older workers and willingness to
work with older workers(Chui et al., 2001). This, in turn, may lead to older workers’ withdrawal
from the labour market. Many times the effects of age discrimination are hidden and masked by
situations such as forced retirement or redundancy. There is good evidence that nearly all negative
stereotypes about older workers are unjustified.For instance, it has been revealed that older workers
provide longer and more reliable service to their employers, are not less adaptable, have fewer
accidents compared to younger workers, often possess complex intellectual capacity, have good
customer and interpersonal skills, have good learning capacity and motivation to learn (Inder&
Bryson, 2007).
The type and prevalence of age discrimination can vary across types of employers, industries, jobs,
countries and be expressed through certain Human Resource Management strategies and practices
(e.g. reduced recruitment and/or reduced training and learning opportunities for older workers)
(Inder& Bryson, 2007; Robson & Hansson, 2007; Posthuma& Campion, 2008; Barnes et al., 2009;
Van Dalen et al., 2009; CIPD & CMI, 2010). For instance, it is highly likely for older workers with
specialist skills in skill shortage areas to be more valued by employers while this tendency does not
apply to sectors with lower skills base and no shortage of applicants. Age stereotypes about older
workers seem to be particularly strong in certain industries, such as finance, retail, insurance,
technology, information services (e.g. Posthuma&Campion, 2008; Robson & Hansson, 2007;
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CIPD&CMI, 2010). A specific example is the ICT sector, where discrimination against older
workers is particularly rampant even in a context of high skills gaps and shortages (AWPA, 2013).
There is growing international awareness of the value of older workers which has contributed to
changes in employers’ attitudes towards older workers and reduction of the numbers of agediscrimination events. However, recent studies indicate that employers are still not responsive
enough to changing these attitudes. Van Dalen and colleagues (2009) conducted a comparative
survey in four European countries (Greece, Spain, the Netherlands, and the United Kingdom) on
employers’ attitudes and actions with regard to their ageing workforce. They found that with the
exception of those from the United Kingdom, employers did not take any substantial measures to
recruit and retain older workers, or to improve their productivity.Furthermore, a survey amongst
employment organisations and older employees in the UK has found that only 14% of managers
consider their organisation well prepared to cope with the issues caused by the ageing workforce.
About 40% of older workers still considered themselves as being discriminated against because of
their age (CIPD&CMI, 2010).
The relationships of older workers with their organisations
As organisations play a significant role in shaping one’s skills, knowledge, motivation, and social
relationships, they are an important social context for individuals. Thus, the quality of the
employee-organisation relationship (EOR) and Human Resource Management (HRM) may have
critical impact on older workers’ well-being and performance (Wang et al., 2012).
EOR theory, based on Social Exchange Theory, the concept of the Norm of Reciprocity, and the
Inducements-contribution Model suggests that employees are likely to reciprocate their input in the
organisation based on their perception of the extent to which their organisation values them.
Overall, if employees are satisfied with what the organisation provides, they will be more willing to
reciprocate with their contributions to the organisation (Wang et al., 2012; Cropanzano& Mitchell,
2007). Overall, the match between individual and organisational needs is believed to change with
age because individuals tend to attach different values to what the employers offer in their different
life stages (CEDEFOP, 2010). Therefore, a good match between older workers’ needs and
organisational needs can potentially support the extension of working lives. EOR can be further
operationalised through two related constructs, namely“psychological contract” and
“perceivedorganisational support” (POS). POS refers to an individual’s perception of being valued
and cared about by the organisation (Eisenberger et al., 1990; Wang et al., 2012). It was found
through empirical research that POS is positively related to outcomes such as job attendance,
performance, and affective attachment to the organisation (Eisenberger et al., 1990). In samples of
older workers Armstrong-Stassen (2008; 2009) observed that POS mediated the relationship
between training and development practices, hierarchical, and job content plateauing, and workers’
intentions to remain in the organisation. The psychological contractis a subjective construct
whichrepresents “…an individual’s belief regarding the terms and conditions of a reciprocal
exchange agreement between that focal person and another party” (Robinson & Rousseau, 1994,
p246). Among recent studies on the effects of the changes in the psychological contract on older
workers, a publication by Bal et al. (2013) reported that the impact of Human Resource
Management practices that encourage individual growth and development on older workers’
outcomes at organisational level could be facilitated by changing the psychological contract
between the worker and the organisation.
Strategic Human Resource Management (HRM) is an important tool for organisations to provide
support to their workers. In particular, older workers are likely to prefer organisations which
demonstrate their consideration of older workers through their HRM practices (e.g. Wang et al,
2012; Kooij et al., 2010; Barnes et al., 2009; Veth et al, 2011; Armstrong-Stassen, 2008). Fighting
negative stereotypes and discrimination against older workers has become increasingly important
for many organisations and is well reflected in their HRM strategies. In the last few decades there
has been a significant shift in employers’ attitudes and strategies towards older workers from
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targeting them when labour reductions were required towards supporting the idea of positive ageing
and more particularly, the utilization and retention of older workers. A practical indicator of
employers’ interest and attempts to introduce specific age-management practices is the occurrence
of terms, such as “pro-age management”, “age-sensitive management”, “age-positive management”,
“age conscious HR policy’, etc. The employment of “age-friendly” HRM strategies most of the time
is encouraged by changes in the national policies and legislation (e.g. Barnes et al, 2009).
The extent of implementation and the forms of “age-friendly” HRM strategies vary significantly
across countries, industrial sectors and organisations. Most examples of successful age-management
are derived from the Western countries. Some HRM practices associated with older workers may
include reduced working hours, flexible working options, adjusting job roles, refresher training, and
extra annual leave and may aim to help older workers maintain their job performance at an
acceptable level. Other HRM practices, encouraging older workers to undertake new projects, tasks,
and job roles, learn new skills, and mentor/coach others on the job, may have rather a
developmental (i.e. associated with growth and learning) than maintenance (i.e. related to
maintaining one’s status quo at work) effect on older workers and, thus increase their work
performance and satisfaction. Furthermore, successful HRM practices may encourage some older
workers to remain in the workforce longer and even return to work past retirement (ArmstrongStassen, 2008; Barnes et al, 2009; Kooij et al., 2010; Veth et al., 2011; Bal et al., 2013).
Overall, age-related personal concerns have been extensively explored in applied psychology
research. Consequently, there is much evidence to suggest that age-related individual changes shape
older employees’ behaviours and work preferences. Some older workers are likely to develop and
apply successful ageing strategies that help them to manage effectively their late career. Employers
are becoming increasingly conscious about the need to utilise the potential of their older workers
and aware of benefits from using specific Human Resource Management strategies and practices to
support and retain older workers. These tendencies are well demonstrated through the recently
published HRM literature. However, the levels of implementation of such practices as well as their
effect on older workers are still questionable which is partly reflected in the existing negative
stereotypes and perceptions about discrimination against older workers.
METHOD
The three research questions formulated in the introductory section of this paper were addressed
through a qualitative approach using semi-structured interviews with older workers and Human
Resource managers in organisations in two European member states (one old – the United Kingdom
and one new – Bulgaria) and in two languages (English and Bulgarian). Furthermore, we have
focused on two industrial sectors – healthcare and information technologies (IT). These sectors
were chosen as they are considered as amongst the most significant for the European Economy as
well as rapidly developing and, consequently, demanding bigger numbers of employees. In
addition, the information technology (IT) sector is associated to a highest extent with innovation
and the needs of continuous learning and work approaches’ adjustment (e.g. Eurofound, 2011).
Sample and procedure
Two types of semi-structured interview guides (one for older workers and one for Human Resource
managers) were developed in two languages (English and Bulgarian). Thus, we worked with the
total of four interview guides. Both the guides for older workers and HRMs included background
information sections as well as questions on the perceptions about older workers, the availability of
equality & diversity policies and initiatives in organisations, overall Human Resource strategies and
practices. There were also questions about people’s opinions on what would help older workers to
feel energised and learning at work and why should organisations engage (or not) with HR practices
tailored to older workers.In addition, sets of questions in the interview guides for older workers
were focused on the perceived age-related changes in one’s overall work capacity, work values and
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preferences, and approaches to work. The interview guides were validated through pilot interviews
with older employees and HR managers from both countries.
A total of17 employment organisations from both countries and from both industrial sectors were
approached directly or indirectly via branch organisations and HR consultancies between
September 2013 and January 2014. Organisations were given information about the study and
invited to participate through email, phone conversations and/or meetings. They were offered copies
of a summarised report with the results after the completion of the study. 10 out of 17 organisations
reacted positively (RR = 59%). Six (6) of these organisations were from the healthcare,
2organisations- from the IT sector and 2 were IT departments in large retail and industrial
organisations 2. We experienced significant difficulties in finding collaborators from this IT sector
as most of the contacted larger organisations explained that they had just a few (if any) employees
aged 55 or even 50 years and over. The collaboration with the UK healthcare sector organisations
required further applying for research permissions through complicated and lengthy procedures.
This caused a significant delay in our data collection process particularly with one organisation for
which reason the data from the interviewswith this organisation were not included in our
report.Older workers were invited to participate in the interviews by their organisations through
announcements on organisations’ intranet and email. People who volunteered participation
contacted directly our research team. Finally, 43 interviews (35 with older employees and 9 with
Human Resource managers) were conducted in both countries and both sectors between November
2013 and April 2014. All the interviews were individual and most of them were conducted face-toface on the premises of participants’ organisations with just a few interviews over the phone. The
duration of each interview was between 30 – 80 minutes.
Most of the interviews werevoice-recorded with the exception of five which were documented in
writing at the time of the interviews. Informed consent was obtained from all participants prior to
the interviews in the form of written consent for the face-to-face interviews and email confirmation
for the phone interviews. All the voice recordings were transcribed and the interviewees –
anonymised through the application of codes. The transcriptions of the interviews in Bulgarian
language were translated into English. All the transcriptions were analysed in two steps – through a
qualitative data analysis software (NVivo10) and further in depth analysis.
Participants
We interviewed representatives of 9 organisations. Five (5) of these organisations were from
Bulgaria and 4 – from the UK, 5 organisations were from the healthcare and 4 – from the IT sector.
All the healthcare organisations (apart from one small) were large size organisations with numbers
of employees ranging from almost 1000 to over 3000. All the IT organisations were multinational
large organisations with numbers of employees between 1000 and 3000. All the healthcare
organisations were from the public sector and all IT organisations were private. In addition, all large
healthcare organisations were unionised while none of the IT organisations recognised formally
trade union, and 2 IT organisations had their internal staff associations. In terms of their age
profiles, healthcare organisations were characterised by significant proportions of older workers
(55+) ranging from 20% to over 50% across organisations. Older workers in the IT sector were
represented significantly less as proportions varied between 1, 5% to 12% with prevailing figures
around the lower distributional limits. The larger figure (12%) is due to a UK IT organisation which
has been recognised as exceptional with its good practices for retaining older workers. The analysis
or organisations’ gender profile revealed that all healthcare organisations had large numbers of
female workers (varying between 60% and over 75% across organisations), while IT organisations
were characterised with predominantly male staff (with proportions of male workers between over
50% to about 80%).

2

For the purposes of this study we are going to address these as IT organisations.
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A total of 9 HR managers (1 person per organisation) and a total of 35 older workers (3-5 people
per organisation) from both sectors(18 from healthcare and 17 from IT) in both countries (19 from
Bulgaria and 16 from the UK) were interviewed. 30 of the participants were aged 55 years and over
and 5 were 52 years and over. The mean age of the whole sample is 59 with mean age of 60.7 for
the healthcare sub-sample and mean age of 57.5 for the IT sub-sample. Most of the interviewees
werein middle and upper management jobs with figures of over 50% for the healthcare sector and
about 75% for the IT sector. Overall, for both of the sectors and countries most workers (6070%)had been with their organisations longer than 10 years and many of them for over 20 years. In
terms of their job tenure, most (75%) of the IT workers had been in their jobs for 5 to 10 years
while most of healthcare workers (61%)had been in the same job for over 10 years.
RESULTS
The empirical results from the interviews are presented below organised in three themes each of
which addresses one of our research questions.
Stereotypes about older workers in organisations (What are the perceptions about older workers
in their organisations?)
The themes in this section (Table 1) have been identified through a set of direct questions asking
both older workers and Human Resource managers about whether and how older workers are
different to younger workers. We have also used data obtained indirectly through interviewee’s
responses to other categories of questions and additional comments.
Table 1: Stereotypes about older workers (compared to younger workers) in organisations

Positive
Calmer (and more balanced) approach to
work
More loyal to the organisation (with
stronger work ethic, more committed
and engaged)
More consistent, reliable and resilient

Better organised (more disciplined and
composed)
More focused on the job itself and its
quality; focused on detail
Capable of making better judgements
Professionally wiser; more capable of
prioritising and planning
More capable of making (difficult)
decisions/ handling critical situations; thinking strategically
Better networkers (team workers)
More considerate and empathetic
(Can be) more influential

More rigid

Negative

Less (or not) open to innovation (and can
have a narrower perspective)/ less likely to
suggest new ideas
Less flexible and adaptive (can be resistant
to change)
Less willing (and capable of) learning new
things/ needs more frequent training to keep on track
Less (or not) proactive
Slower
Struggling with modern technologies (IT)/
lacking IT skills
With a higher risk of poor health
Can be more expensive for the organisation
(Can be) less motivated
(Can be) less educated

Overall, the results demonstrated that age stereotypes exist in organisations and older workers are
perceived in both positive and negative terms. Positive stereotypes are mostly related to employees’
knowledge and experience, work ethic, social skills, time management, organisation and planning
skills,and complex strategic management and leadership skills. Many of these categories are
associated with higher level occupations, such as management, leadership and consultant roles.
Negative stereotypes tend to refer to areas such as innovation in organisations, flexibility and
adaptation to change, proactivity, work motivation, learning, IT skills as well as to workers’
(physical) health and qualifications. In addition, sometimes older workers can be seen as more
expensive for the organisation compared to younger workers.These findings suggest that older
workers would be more likely to experience disadvantages in work environments and roles which
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emphasise on skills in areas in which older workers are stereotyped negatively. In contrast, older
workers in organisations and occupations that value skills in areas in which older workers are
stereotyped positively, would be more likely to view older age as an advantage in these contexts.
This observation was supported by some of the data about older job applicants’ chance to be
recruited by organisations. For instance, a male employee from an IT organisation in the United
Kingdom said: “Not much I recon. Maybe at the very top, but at the middle levels I can’t imagine
they take many on”. Another interviewee, a female worker from the healthcare sector in Bulgaria,
noted: “…they have a chance. Maybe not everywhere, but in particular sectors”. In addition, most
Human Resource managers shared that their organisations tend torecruit older candidates and
redeployed retired people in higher level professional and management roles as well as in areas of
skills shortages.
Age-related changes reflected in work behaviours (What, if any, are the perceived age-related
changes in people at work?)
The data in this section present older workers self-perceptions about the occurrence of age-related
individual changes which are also reflected in their work behaviours. Most of the interviewed older
workers admitted directly that there had been changes in their work capacity, motivation, and
approach over the years. Even the people (mostly coming from the IT sector in both countries) who
initially denied the existence of any age-related individual alterations, indirectly confirmed the
presence of some changes in their work behaviours over the years.Only a few interviewees
mentioned declining physical and cognitive capacity. However, all interviewees were likely to think
that even if such declines occur, they are insignificant and do not have an impact on their job
performance. In addition, the effects of the declines in physical ability and some cognitive functions
(e.g. memory) are compensated (and overshadowed) by workers’ improved knowledge and
experience. Older employees cited many positive changes in their work capacity that are rooted in
their increased knowledge, professional and life experiences. For instance, older workers are likely
to consider themselves as being calmer, wiser, more confident, better decision makers, better
communicators, more capable of dealing with difficult situations, and more capable of management
and leadership roles than they were in their earlier careers. With regard to their learning capacity,
most interviewees perceived themselves as continuously learning (formally or informally) and did
not report any significant difficulties. However, for some interviewees the need to catch up with
latest technological developments and learn new IT skills was perceived as a challenge. In addition,
a few people thought that training and professional development should be a priority for younger
rather than older workers. A (male) healthcare worker from Bulgaria said: “I am sending (to
training) my younger colleagues. Young people should continue their training, should follow the
new things in order to be able to develop themselves professionally”.
Another theme which occurred naturally from the interview data isthe change in workers’ career
development attitudes and conceptualisations of career success. There is a shift in career aspirations
from progression on the organisational ladder to focusing on job quality and meaning. For some
people this is because in their late career they are likely to feel more confident and see themselves
as developed professionals with complex skills and conscious about the qualitative aspects of work.
One of our interviewees (male healthcare worker from BG) said: “Of course, it has changed because
of the accumulated experience. Some things become more important than others”.Another
person(female IT worker from the UK) explained: “I am actually more ambitious to do the job I
really enjoy doing and get appreciated for than I am about looking for a promotion or getting at a
different level”. For others career progression is not seen as a challenge anymore. A female
healthcare worker from the UK shared: “I was at the top 15 years ago and I enjoyed the atmosphere
there and the challenge, and I don’t need that so much anymore”. The shift in older workers’ career
aspirations seem to be related to changes in future time perspective and work-life balance
preferences. A male IT worker from the UK noted: “The shape of my ambition has changed. I have
10-12 years to go”. People in their late career are likely to admit changes in their work-life
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priorities. These changes may reflect higher health awareness. For instance, one interviewee (male
IT worker from the UK) shared: “I challenge people who I think are working too long”. Overall,
personal life tends to become more emphasised compared to work for older employees. A Bulgarian
IT worker (male) said: “…I am looking forward to another path now – not so much related to work,
but a personal one”. However, late career can still be perceived as an opportunity for personal and
professional development. A male healthcare worker from the UK shared: “… I think there is more
opportunity to get another degree”.
Success in late career seems to be highly associated with work’s meaningfulness and enjoyment.
Many interviewees emphasised the importance they attributed to their jobs’ meaningfulness.
Perceiving one’s job as meaningful was the main reason for a number of people to delay their
retirement or to return to full-time work in their organisations. Work meaningfulness may refer
mostly to job content or to have extended interpretations also associated (for example) with
opportunities to add social value to one’s job and to transfer knowledge to younger generations of
workers. A male healthcare worker from the UK exclaimed: “It’s almost a vocation, but not a job!
I think it is important to recognise that it is such a caring and compassionate job…” Asked about
what (if anything) makes him feel thriving at work, an interviewee from a British IT organisation
replied: “I’d like to think that I have made some step changes, for example in disaster
management”. Almost all older workers reported that they had undertaken formal or informal
mentor roles usually related to helping younger workers to learn on their jobs and/or transferring
knowledge to colleagues through succession planning initiatives. Workers also shared that they
often volunteered and appreciatedbeing in these roles because they felt useful, involved, respected
and recognised in their organisations.In addition, older workers are likely to increasingly
appreciate the opportunities to relate to others in organisations. For instance, a male healthcare
employee from Bulgaria, who had been working full-time a few years past retirement age,
explained that he decided to stay in his organisation mostly because he enjoyed the opportunities
to communicate with colleagues and that the need of relating to people had increased when he got
older. Asked about what would make him feel energised at work, an IT worker from the UK
replied: “I want to feel part of the team and the organisation. I like to be in the office, to
communicate, banter and be part of things”.
Overall, older workers are likely to perceive the existence of age-related individual changes. This
finding confirms previous findings that many of the differences between younger and older
workers are rather related to age than generational effects. Furthermore, our interview data
demonstrated that many older workers begin using successful ageing strategies that help them to
manage effectively their late careers. These strategies are focused on compensating for decreased
capabilities through emphasising on age-related developments. For instance, older workers are
likely to select carefully and prioritise better their tasks (selection strategy). A British IT worker
(male) shared: “I hold fewer things in my head at the same time than I used to, so I do things in
sequence rather than parallel”. Another approach is to seek for maximizing one’s capabilities
(optimisation strategy). A female healthcare worker from Bulgaria mentioned: “One becomes
more cautious…”. People may also use pragmatic strategies such as asking for help
(compensation strategy). In addition, sometimes these strategies are used in combinations. One of
our interviewees (a female IT worker from the UK) explained: “It is about the things that are truly
important to me and adding value by doing the things I know I am good at, and knowing when to
say I don’t think I am the best person for this” (selection, optimisation and compensation
strategies). The interviewees who reported the use of successful ageing strategies also reported
higher levels of autonomy in their jobs and opportunities to have input in their job design and
setting performance standards. This suggests that higher job autonomy may encourage the use of
successful ageing strategies in the workplace.
Desired organisational support (What type of work environment and organisational support older
workers consider beneficial for their well-being and performance at work?)
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In this section we present results from interview data obtained from both older workers and Human
Resource managerswith regard to the types of organisational support considered by older workers as
valuable for their wellbeing and performance at work as well as about the types of organisational support
perceived as available for older workers in their organisations. In addition, we offer some insights about
older workers’ and Human Resource managers’ views on the engagement of organisations with ageawareness Human Resource strategies and practices. The most frequently occurring themes related to the
types organisational support desired by older workers are presented in Table 2.
Table 2: Desired organisational support for older workers
Theme
Work meaningfulness
Social cohesion

Description
To have access to meaningful and interesting tasks
To be given opportunities to work in teams and relate to other
people in organisation
Knowledge transfer
To be provided with opportunities to mentor/transfer knowledge
Feedback
To be given opportunities for direct and constructive communication/feedback from
line managers
Compensation, Recognition
To be provided with access to good benefits systems with bigger focus on
and respect
healthcare and extra holiday
Work-life balance
To have access to flexible working options
Job autonomy and (fare) performance To be given opportunities to contribute to their job design and setting performance
evaluation
standards
Inclusion in decision making
To be heard and given opportunities to contribute to the design of organisational HR
policies and practices
Training and Development
To be provided with (equal) access to training and development opportunities

Overall, the themes presented above correspond to older workers’ perceptions about the age-related
changes in their work preferences. Furthermore, interviewees who had access to some of the forms
of organisational support they valued were more likely to consider themselves as happy with their
wellbeing and performance at work as well as inclined to wish to stay with their organisations past
retirement,compared to people who did not feel supported by their organisations. For instance, one
of our interviewees (a female IT worker from the UK) said: “Ultimately some people prefer to retire
generally because they don’t like what they do or because they are not treated very well. I like what
I do and I am treated well”.
Our analysis of the perceived Human Resources management (HRM) strategies and practices (in
areas such as recruitment, flexible working options, job design, training and development,
performance evaluation, compensation, feedback, recognition and respect, and pre- and postretirement options, etc.) available for older workers in their organisations revealed that the
availability of relevant practices and older workers’ access to them vary significantly across
organisations. Even when available, such practices are often not clearly communicated with
employees. Although many older workers do not consider themselves as discriminated against,
there are some areas (e.g. as recruitment, training and development) in which older workers clearly
experience disadvantages compared to younger workers. For instance, although all organisations
have abolished compulsory retirement age, older employees in some of the organisations still feel
vulnerable to “redundancy rounds”. Furthermore, we asked both older workers and Human
Resource managers “Why would organisations engage (or not) with HRM practices for older
workers?”Results indicated that Human Resource managers were likely to answer mostly referring
to the category “This is not an issue”. For instance, “The ageing workforce has not hit the market
yet” or “Older workers are easier to manage”, or “There is no demand”. Most Human Resource
managers also shared concerns about breaking the anti-discrimination law by using practices for
older workers. However, most of the answers given by older workers were likely to refer to a
different category - “Lack of awareness”. For example, “Organisations do not believe that they can
benefit from older workers”, “Organisations do not understand the needs of older workers”, and
“This issue is not communicated enough in the society”. Older workers also shared concerns about
financial difficulties, high unemployment rates at national levels, and existing age-discrimination.
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These findings suggest that there is a mismatch of older workers’ and Human Resource managers’
perceptions about the need of and the rationale behind HRM practices for older workers.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Results from this study reveal that age-stereotypes still exist in organisations and that sometimes
these stereotypes may have a negative impact on older workers. Our data confirm previous findings
from psychological research that there are some age-related changes in individual capacity, values
and approaches that shape older workers’ expectations towards the types of work environment and
organisational support they want. These expectations are not just towards maintaining one’s status
quo at work, but also refer to development aspirations. Workers with access to HRM practices they
value, are likely to think that there is no need for organisations to follow age-diverse management
approaches. In contrast, older workers with limited access to “desired” HRM practices in
organisations are likely to consider the implementation of age-diverse management approaches
(with particular sensitivity to older workers) as important. Furthermore, there is a need for improved
dialogue between organisations and their older workers. This is particularly obvious through the
areas of discrepancybetween HRMs’ and employees’ perceptions about the need and availability of
good HRM practices.
Based on the insights from this study, we consider it important to continue investigating the
discussed themes and particularly the fields of mismatch of organisational support needed and
organisational support provided for older workers. Furthermore, it will be valuable to explore in
depth cross-cultural, cross-sectorial, cross-occupational, and gender effects through combined
qualitative and quantitative approaches.
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УЕБ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ИНТЕРНЕТ
Катерина Баева
CUSTOMERS’ ATTITUDES TOWARD WEB –
PRESENTATION OF A RESEARCH METHOD FOR CUSTOMERS’
ATTITUDES TOWARDS INTERNET
Katerina Baeva
Съвременния потребител се намира в позиция на непрестанен избор на алтернативи. Една от основните
детерминанти на този избор са потребителските нагласи, което обуславя голямото значение на
изследването на потребителските нагласи за предсказване на поведението на потребителите на полето на
пазара. Традиционните методики за изследване на нагласите разглеждат проблема от гледна точка на
нагласи към продукти, групи продукти, производители и брандове. В свят, доминиран от високите
технологии и в частност интернет и социалните медии, потребителското поведение вече не е свързано
само с физическия акт на покупка. Интернет средата създава нови както нови възможности, така и нови
предизвикателства пред изследователите на потребителското поведение и нагласи. Създаването на
методика за изследване на потребителските нагласи към интернет и уеб инструментите е важна стъпка
при поставяне на проблема за нагласите в съвременен „интернет“ контекст.
Представеното изследване е разработено на база на методика от Милан Кубиатко в статията
„Сравнителен анализ на нагласите към използването на ИКТ от различни възрастови групи“ през
пролетта на 2013 година в списание EDAM. Настоящата разработка представя резултатите от пилотно
проучване, целящо да провери надеждността и валидността на скалите. Използваните скали са 4 на брой
като разглеждат интернет като среда за намиране на информация и за социализация, както и до каква
степен интренет средата е важна за потребителите и те се чувстват сигурни в нея.
Decision-making becomes more and more complicated as users have to constantly choose from a variety of
alternatives. One of the main decision-making factors is the attitudes putting an emphasis on studying how they
affect consumers’ behavior. Traditionally consumers’ attitudes are measured towards a product, a group of
products, manufacturers or brands. In today’s life which is dominated by high technology and Internet,
consumers’ behavior goes beyond the real act of buying a product. Internet gives us new challenges and
opportunities when it comes to exploring and analyzing consumers’ attitudes and behavior. The path to facing
those challenges goes through creating methodology for understanding consumers’ behavior towards the
Internet and the tools and channels used online.
The methodology presented in this paper is based on a method designed by Milan Kubiatko and described in his
article “The Comparison of Different Age Groups on the Attitude toward and the Use of ICT” in EDAM spring
edition 2013. Current article aims at presenting the results of testing the scales of the questioner. In the design of
the methodology are included 4 research scales –

При разглеждане на проблематиката за дизайн и разработване на методология за
изследване на потребителските нагласи трябва да уточним какво разбираме под
потребителски нагласи. Трикомпонентният модел за същността на нагласите на Клопрот [12]
ще служи за отправна точка при изясняване на понятието. Разглеждането на нагласите като
събиранелни от когнитивен и афективен компонент, ни дава основание да смятаме, че
ежедневието пряко влияе върху формирането и развитието на потребителските нагласи.
Ежедневието на съвременния човек е доминирано от високите технологии и в
частност Интернет. Това обяславя поставянето на акцент върху Интернет и уеб средата при
изучаването на потребителските нагласи. Тази нова и бързоразвиваща се сфера на човешкия
живот все повече влияе върху формирането на поведението ни. Новите канали за
моментално получаване на информация и за комуникация с хора от всички точки на света,
поставя сериозени предизвикателства пред науката. Новина, която остарява за няколо
минути, нова форма на общуване, забавление или организация на работния процес – това е
само част от динамичната и непрестанно развиваща се среда на потребление.
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Основната цел, която си поставяме при разработването на методика за изследване на
потребителските нагласи към Интернет е извеждане на основните нагласи на потребителите
към интренет средата.
Разработеният въпросник разглежда нагласите към интернет на потребителите от
гледна точка на използването на интернет за прекарването на свободното време, за
социализация, усещането за сигурност при използване на интернет и степента на важност на
интернет за потребителите. Идеята за подобно разпределение на скалите е взаимствана от
Милан Кубиатко и неговата статията „Сравнителен анализ на нагласите към използването на
ИКТ от различни възрастови групи“, публикувана през пролетта на 2013 година в списание
EDAM [11]. Айтъмите са представени като становища и потребителите оценяват до колко са
съгласни с тях по ликъртов тип скала от 1 до 5, където 1 е напълно съгласен и 5 напълно
несъгласен. При оценка в интервала от 2,75 до 3,25 считаме нагласата за неутрална, при
оценка под 2,75 нагласата е позитивна и при оценка над 3,25 нагласата е негативна.
Изследването е пилотно и е проведено в периода 1-15 Септември 2014 в интернет
среда. Участват 15 изследвани лица, всички от които живеят в София. Резултатите са
обработени с SPSS 19. Валидността на скалите е проверена с изследване на алфата на
кронбах. Резултатите са както следва за всяка от четирите скали:
10. Данни по скала прескарване на свободно време – тази скала е формирана от 10
айтъма, които представляват съждения, описващи поведението на потребителите през
свободното им време.
Изчислената алфа на Кронбах е .835 (таблица1), което показва, че скалата е
консистентна. От таблица 2 се вижда, че всички айтъми от скалата са важни за общата
валидност.
Алфа на Кронбах за скала Свободно време
Cronbach's Alpha

.835

Cronbach's Alpha Based on Standardized
Items
.851

N of Items

10

Таблица 1 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Свободно време

Скала Свободно време – оценка на приноса на айтъмите за валидността на скалата

Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total
Deleted
Deleted
Correlation
20.80
46.600
.696
20.67
42.238
.701
19.80
52.600
.434
20.67
45.524
.702
19.67
42.667
.772
20.00
55.286
.064
20.20
50.457
.645
20.00
49.286
.324
20.60
46.400
.616
19.80
50.743
.602

V1
V5
V9
V10
V11
V19
V20
V21
V25
V33

Squared Multiple
Correlation
.957
.964
.901
.904
.936
.874
.876
.917
.652
.830

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.804
.800
.829
.802
.792
.867
.815
.845
.810
.818

Таблица 2 – представяне на резултатите от анализ за валидност на скала Свободно време

Средната оценката на нагласата на потребителите по тази скала е 2.247. Спрямо
прието от нас интервално разпределение на получените резултати, можем да приемем, че
потребителите имат положителна нагласа към използването на интернет за прекарване на
свободното си време. Резултатите от са представени в таблица 3.
Скала свободно време – оценка на нагласите на потребителите

Item Means

Mean
2.247

Minimum
1.667

Maximum
2.800

Range
1.133

Variance
.182

N of Items

10

Таблица 3 – представяне на резултатите за оценка на потребителските нагласи спрямо използването на интернет за прекарване на
свободното време
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11. Данни по скала Социализация – тази скала е формирана от 8 айтъма, които
представляват съждения, описващи поведението на социализация на потребителите.
Изчислената алфа на Кронбах е .730 (таблица 4), което показва, че скалата е
консистентна. От таблица 5 се вижда, че всички айтъми от скалата са еднакво важни за
общата валидност.
Алфа на Кронбах за скала Социализация
Cronbach's Alpha

.708

Cronbach's Alpha Based on Standardized
Items
.730

N of Items

8

Таблица 4 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Социализация

Скала Социализация– оценка на приноса на айтъмите за валидността на скалата
Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total
Squared Multiple
Deleted
Deleted
Correlation
Correlation
V6
21.53
27.695
.225
.710
V15
20.07
25.495
.338
.784
V16
20.07
24.781
.441
.885
V27
20.80
23.457
.754
.890
V29
20.60
24.114
.436
.800
V34
21.87
28.267
.214
.733
V35
20.93
25.924
.597
.945
V37
21.20
28.886
.358
.849

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.719
.696
.669
.608
.671
.718
.648
.691

Таблица 5 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Социализация

Средната оценката на нагласата на потребителите по тази скала е 2.983. Спрямо
прието от нас интервално разпределение на получените резултати, можем да приемем, че
потребителите имат неутрална нагласа към използването на интернет за социализация.
Резултатите от са представени в таблица 6.
Скала Социализация – оценка на нагласите на потребителите

Item Means

Mean
2.983

Minimum
2.000

Maximum
Maximum / Minimum
3.800
1.900

Variance
.416

N of Items

8

Таблица 6 – Оценка на нагласите на потребителите към използването на интернет за сициализация

12. Данни по скала Усещане за сигурност в интернет – тази скала е формирана от 7
айтъма,
които
представляват
съждения,
описващи
усещането
за
сигурност/несигурност на потребителите в интернет.
Изчислената алфа на Кронбах е .774 (таблица 7), което показва, че скалата е
консистентна. От таблица 8 се вижда, че всички айтъми от скалата са важни за общата
валидност, като осбена тежест има айтъм 26 (Много внимавам каква информация за себе си
споделям в интернет).
Алфа на Кронбах за скала Усещане за сигурност
Cronbach's Alpha Based on Standardized
Cronbach's Alpha
Items
.774
.789

N of Items

7

Таблица 7 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Усещане за сигурност

Скала Усещане на сигурост– оценка на приноса на айтъмите за валидността на скалата
Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total
Squared Multiple
Deleted
Deleted
Correlation
Correlation
V3
14.07
26.067
.523
.783
V8
15.13
20.267
.860
.846
V12
14.27
23.781
.463
.561
V14
14.07
27.638
.283
.587
V17
15.40
24.829
.605
.795
V22
15.20
24.171
.577
.777
V26
14.67
24.667
.309
.388
Таблица 8 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Усещане за сигурност

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.745
.662
.755
.784
.730
.731
.799
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Средната оценката на нагласата на потребителите по тази скала е 2.448. Спрямо
прието от нас интервално разпределение на получените резултати, можем да приемем, че
потребителите имат положителна нагласа относно сигурността при използването на
интернет. Резултатите от са представени в таблица 9.
Скала Усещане на сигурност – оценка на нагласите на потребителите

Item Means

Mean
2.448

Minimum
1.733

Maximum
Maximum / Minimum
3.067
1.769

Variance
.320

N of Items

7

Таблица 9 – Оценка на нагласите на потребителите отностно усещането им за сигурност при използването на интернет

13. Данни по скала Стехен на важност на интернет за потребитилите – тази скала е
формирана от 8 айтъма, които представляват съждения, описващи степента на
важност на интернет в ежедневието на потребителите.
Изчислената алфа на Кронбах е .757 (таблица 10), което показва, че скалата е
консистентна. От таблица 11 се вижда, че всички айтъми от скалата са еднакво важни за
общата валидност. Вречатление правят айтъми 31(Личен уебсайт може да подпомогне
намирането на работа) и 36 (Смятам за нормално да се използва интернет всеки ден). При
изключването им скалата ще загуби значителна част от валидността си.
Алфа на Кронбах за скала Степента на важност
Cronbach's Alpha Based on Standardized
Cronbach's Alpha
Items
.757
.766

N of Items

8

Таблица 10 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Степента на важност на интернет

Скала Степен на важнжст– оценка на приноса на айтъмите за валидността на скалата
Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total
Squared Multiple
Deleted
Deleted
Correlation
Correlation
V4
16.33
26.524
.457
.554
V7
15.67
28.381
.259
.511
V13
15.60
27.686
.468
.497
V18
16.20
25.314
.478
.736
V23
15.07
24.352
.416
.387
V28
15.33
29.095
.222
.578
V31
15.47
25.124
.694
.749
V36
16.33
22.667
.749
.855

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.731
.765
.732
.727
.746
.770
.695
.672

Таблица 11 – Оценка на алфа на Кронбах за скала Степен на важност на интернет

Средната оценката на нагласата на потребителите по тази скала е 2.250. Спрямо
прието от нас интервално разпределение на получените резултати, можем да приемем, че за
потребителите интернет е важен елемент от ежедневието. Резултатите от са представени в
таблица 12.
Скала Степен на важност на интернет – оценка на нагласите на потребителите

Mean
Item Means

2.250

Minimum
1.667

Maximum

Maximum / Minimum

2.933

1.760

Variance
.233

N of Items
8

Таблица 12 – Оценка на нагласите на потребителите отностно важността на интернет

Общи изводи за методиката
От изложените по-горе данни можем да направим извода, че методиката притежава
необходимата валидност и надеждност, за да измерва нагласи към интретнет по
предваринелно формулираните скали. От изготвения въпросник отпадат 3 въпроса, които не
допринасят за валидността на нито една скала, а дори напротив. Това са айтъм 2 (Обичам да
чатя в интернет), айтъм 24 (Цялата информация, която ми трябва, мога да намеря в интернет)
и айтъм 30 (Смятам за нормално да се използва нелегален софтуер).
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Общи изводи от направеното изследване
Общия среден резултат получен при пилотното изследване на методиката е 2,45.
Спрямо описаните по-горе интервали за оценка, от този резултат можем да напавим извода,
че потребителите имат положителна нагласа към интернет като важно и сигурно средство за
прекарване на свободното време, за социализация.
Това пилотно изследване показва, че въпреки че нагласите на потребителите са поскоро позитивни, то се са твърде близки до неутралните. Това предизвиква поставянето на
въпроса до колко нагласи към толкова динамична среда като интернет могат да бъдат
стабилни. За да се провери хипотезата за нестабилност планираме да изготвим серия от
последващи изследвания, които да включат по-големи извадки.
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РАВНИЩЕ НА БАЗОВИ ЕМОЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА –
ЕФЕКТИ НА ПОЗИЦИЯТА, ПОЛА И ВЪЗРАСТТА
Стойка Христова Калчева, гл. асистент, д-р по психология
Институт за изследване на населението и човека
Българска академия на науките
LEVEL OF BASIC EMOTIONS IN THE ORGANIZATION –
EFFECTS OF THE POSITION, SEX AND AGE
Stoika Hristova Kalcheva, Assist. Prof., Ph.D.
Institute for Population and Human Studies
Bulgarian Academy of Sciences
Оценката на пет базови емоции в организацията – щастие, тъга, тревожност, гняв и отвращение, е
осъществена с помощта на модифициран вариант на Скала за основни емоции (Finucane et al., 2012;
Калчева, 2013). Всеки от показателите се формира с помощта на четири индикатора. Например, оценката
на Гняв се основава на отговорите на въпроса колко често през последния месец изследваното лице се е
почувствало сърдито, ядосано, гневно или нервирано. Факторната структура и надеждността (вътрешна
съгласуваност) са проверени в представителна за страната извадка от възрастни (N=1300) (проект
,,Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия
„психологическа интервенция и превенция на конфликти при съчетаването на семейния и
професионален живот" (безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент
1", Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Оперативна програма
,,Развитие на човешките ресурси" – МТСП). с ръководител доц. д-р А. Русинова – Христова). Общо в
организацията доминират положителните емоции (Щастие), а от отрицателните емоции с най-високо
равнище е Тревожност, а с най-ниско: Тъга. Ефектите на три променливи – позиция в организация
(висше ръководно, средно ръководно ниво, изпълнител), пол и възраст (пет възрастови групи) са оценени
чрез серия от дисперсионни анализи. Получените резултати показват слаб ефект на пола (при
Тревожност, в полза на жените, р<0,01), негативна възрастова тенденция: понижаване на
положителните емоции (Щастие) и повишаване на отрицателните – Тревожност, Гняв и Тъга (p<0,01), с
изключение на Отвращение, при което промените не достигат статистически значими стойности.
Данните за позицията в организацията свидетелстват за противоположни ефекти: висшите ръководни
кадри заявяват за по-високи равнища и на позитивни (Щастие), и на негативните емоции (Гняв и
Тревожност) (p<0,05), но по отношение на Отвращение, по-високо равнище е налице при
изпълнителските кадри (аналогична, но незначима тенденция се проява и по Тъга). Получените данни се
дискутират в контекста на ролята на емоции за дейностите в организацията.
The evaluation of five basic emotions within the organisation – happiness, sadness, anxiety, anger and aversion is
carried out using a modified version of the Basic Emotions Scale (BES) (Finucane et al., 2012; Kalcheva, 2013).
Each evaluation is formed by using 4 indicators. For example, the evaluation of anger is based on answers of the
question how often during the last month the respondent has felt grumpy, angry, ireful or nervous. The factor
structure and reliability (internal consistency) have been verified by a nationally representative sample of adults
(N=1300) (Project ‘Transnational cooperation for development of services for small and medium enterprises’,
‘Psychological intervention and prevention of conflicts when reconciling family and professional life’ (financial
aid BG051PO001-7.0.01 ‘Without borders – Component 1’, ‘Priority 7: Transnational and regional co-operation,
Operational programme ‘Development of Human Resources”, MLSP), head by Associate Professor Dr. A.
Russinova – Hristova). On the whole, in the organisation positive emotions are dominating (happiness); from
negative emotions anxiety is at the highest level, and sadness is at the lowest. The effects of three variables –
position in the organisation (top management, middle management, executive), gender and age (five age groups)
have been evaluated through a series of analysis of variance. The results obtained show a minor effect of gender
(for anxiety, in favour of women, p<0.01), negative age trend: decrease of positive emotions (happiness) and
increase of negative ones – anxiety, anger and sadness (p<0.01), except for disgust, where changes are not
statistically significant. Data for the position within the organisation show contradicting effects: top management
employees claim higher levels of both positive (happiness) and negative emotions (anger and anxiety), (p<0.05),
but in relation to aversion higher levels are observed for executives (similar, though insignificant trend is related
to sadness). The data is being analysed in the context of the role of emotions on the activities of the organisation.
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1. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Емоциите заемат фундаментално място в човешкия живот. През 1872 г. Чарлз Дарвин
в „Изразяване на емоциите при човека и животните”[1] поставя въпроса за прояви на
емоциите чрез мимика. Дебатът за дефиницията, концептуализацията и онтологията на
емоциите продължава повече от 130 години. Началото на този дебат се поставя от Уилям
Джеймс през 1884 г. с въпроса «Какво са емоциите?». Впоследствие, обсъждането преминава
през емоциите като базов духовен феномен, природа на емоциите [цит. по 9], различни
класификации на емоциите (като пред-емоции, експресии, базови емоции, първични
когнитивни емоции, вторични когнитивни емоции или афекти, чувства, хармонии и
усещания), модели на емоциите: дискретен модел [цит. по 9] и мултифункционален модел
[цит. по 9],[11];[14],[2],[3],[7]. Понастоящем интересът към емоциите на работното място е
изключително голям [14] и касае емоциите и организационното поведение, ролята на
емоциите и продуктивността, междуличностните отношения и емоции, емоционален баланс
и др. Като цяло, интензивното проучване на емоциите насочва към обобщението за
необходимост от интердисциплинарен подход.
Целта на емпиричното изследване е да се анализа равнището на базови емоции в
организацията, като се оценят и потенциалните ефекти на позицията, възрастта и пола.
2. МЕТОД
2.1. Изследвани лица. Изследването е част от Национално представително проучване
(N=1300)[4],[5],[6].
2.2. Инструментариум. Скала за оценка на основни емоции.
Опирайки се на многобройни предишни изследвания, М. Пауър и Т. Далглиш [10]
идентифицират пет основни (базови) емоции, разграничени по отношение на вида на
преценка, свързана с всяка от тях: щастие, тъга, гняв, страх и отвращение. Щастието
отразява оценката за напредък по посока на желаната цел; тъга е резултат от значимо
събитие, сигнализиращо загуба или неуспех; гневът възниква при фрустрация (блокиране на
пътя към целта), страхът е резултатите от физическа или социална заплаха, докато
отвращение възниква при наличие на отблъскващ човек или обект в ситуацията [10].
Като се основават на модела на М. Пауър и Т. Далглиш, A. Финъкейн и съавтори [8]
използват скала за оценка на основните емоции (Basic Emotional Scale, BES) във версията за
личностна диспозиция (черта). Инструментът включва 20 прилагателни за емоционални
реакции – по пет за всяка от основните емоции, като изследваните лица оценяват честота им
на проява „по принцип“, с помощта на 7-степенна честотна скала (от 1 – Никога, до 7 –
Много често). Скалата е апробира в извадка от психически здрави лица от масова извадка
(студенти), както и три клинични групи: хора с хронична болка, депресирани и с
посттравматично стресово разстройство. Според получените резултати в нормативната група
щастието е най-често заявяваната емоция; в сравнение с нея в групата с хронична болка се
наблюдава по-високо равнище на страх, гняв и тъга, при депресираните по-висока е
равнището на тъга, а при лицата с посттравматично стресово разстройство по-чести са
всички отрицателни емоции. Дискриминантният анализ показва, че щастието е най-важната
емоция, разграничаваща статуса на психически здравите лица от трите клинични групи,
докато гневът - депресираните от лицата с хронична болка. Резултатите показват, че скалата
за основни емоции демонстрира добри психометрични характеристики, включително
дискриминиращи възможности по отношения на хората с психични проблеми. Като кратък и
лесен за употреба скринингов инструмент, тя е потенциално полезна и за целите на
психологичното консултиране.
Българската адаптация на инструмента е осъществена в рамките на Националното
представително проучване чрез Индикатор за измерване на баланса между семейството и
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работата по проект ,,Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и
средни предприятия „психологическа интервенция и превенция на конфликти при
съчетаването на семейния и професионален живот" (безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1", Приоритетна ос 7: Транснационално и
междурегионално сътрудничество, Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" –
МТСП). с ръководител доц. д-р А. Русинова - Христова [4],[5],[6],[12],[13].
При подготовката на българския вариант на скалата са направени няколко промени:
(а) взето е решение за диференцирано използване на скалата в двете основни социални
сфери – работата и семейството (с различни инструкции);
(б) с оглед на съпоставимостта на данните като следствие се налага отпадане на
признаци, които не са подходящи и в двете социални сфери (напр. „влюбен” едва ли е
подходящ вариант след въпроса „Как обикновено се чувствате в работата си?”). Затова са
включени прилагателни, съотносими с двете сфери;
(в) подготвения за апробация вариант включва като „резервни“ 8 допълнителни
прилагателни, близки по съдържание до оригиналните. Тъй като еднозначният превод на
подобен тип инструментариум е трудна задача, за предпочитане е да се разполага с по-голям
брой признаци в процеса на адаптация;
(г) за да се съхрани общия формат на отговори в Националното представително
проучване чрез Индикатор за измерване на баланса между семейството и работата,
частично е променен форматът на скалата за отговори: вместо оригиналния 7-степенен
вариант е използван на 5-степенен вариант, със зададена времева рамка („през последният
месец“).
Данните са анализирани чрез експлораторен факторен анализ, по метода на главните
компоненти. При критерий собствена стойност на фактора (eugenvalue) > 1 и в двете
социални сфери – семейството и работата могат да се извлекат четири фактора. В първия
случай 4-факторното решение обяснява 58,4%, а във втория 62,8% от дисперсията на
променливите.
И в двата факторни анализа в първия, най-голям компонент се смесват емоции от две
изходни скали - Тъга и Отвращение, вторият се формира от показатели за Гняв, третия – за
Тревожност (страх), а четвъртият – от положителни емоции (Щастие). Последователността
на извличане на факторите е идентична в двете социални сфери. За да се разграничат
признаците за тъга и отвращение, обединени в първия, най-голям фактор, 13-те айтема,
които го формират, отделно са подложени на факторизация, въпреки че и в двете социални
сфери вторият фактор е със собствена стойност под 1 1.
При подбора на айтемите, формиращи даден фактор са взети предвид: (а) теглото по
оценявания фактор; (б) теглата по останалите компоненти (с оглед на по-добрите
разграничаващи възможности); (в) изискването дадената емоция да се разпределя към един и
същ фактор в двете социални сфери, както и (г) честотата на проява, с предимство за
емоциите с по-висока заявена честота. (Например Гневен е със средна стойност в работата и
в семейството съответно: X=1,8677 и X=1,7946, докато Раздразнен – X=2,3069 и X=2,1738.
От тази гледна точка в житейски смисъл гневен вероятно е по-интензивна емоционална
реакция, но раздразнен, според резултатите от изследването – е по-типична (с по-висока
честота на проява) и поради тази причина е предпочетена за включване в скалата.

1

Извличането на фактор със собствена стойност (eugenvatue) <1 (по метода на главните компоненти)
статистически не е оправдано, тъй като това означава, че факторът обяснява по-малък процент дисперсия от
отделната променлива. В случая обаче е дадено предпочитание на съдържателния подход, с цел разграничаване
на емоциите за тъга и отвращение.
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В съответствие с посочените критерии всяка от скалите на основните емоции се
формира от четири признака:
1. Щастие: щастлив, въодушевен, радостен, доволен (вътрешна съгласуваност за
базови емоции в работата (α на Кронбах 0,82);
2. Гняв: ядосан, сърдит, раздразнен, нервиран (α=0,83);
3. Тревожност 2: обезпокоен, разтревожен, напрегнат, угрижен (α=0,82);
4. Тъга: отчаян, нещастен, тъжен, унил (α=0,85);
5. Отвращение: виновен, критикуван, неоценен, унизен (α=0,74);
От гледна точка на оригиналния инструмент Щастие и Тъга се формира от
оригиналните 5 признака, докато при останалите е налице промяна в един от айтемите
(раздразнен вместо гневен; угрижен вместо притеснен и неоценен вместо засрамен).
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
3.1. Дескриптивни характеристики
За целите на сравнителния анализ, суровият бал по всяка скалите за базови емоции в
работата е разделен на броя на индикаторите (4), като получената стойност се означава като
„средна стойност на айтем“. Таблица 1. представя дескриптивните характеристики, а фигура
1. илюстрира получените резултата.
Таблица 1. Дескриптивни характеристики (в средна стойност на айтем: от 1–Никога, до
5–Винаги ) на показателите за основни емоции в работата (N=1300)
Скала
Щастие
Тревожност
Гняв-работа
Тъга-работа
Отвращение

X
3,3933
2,4548
2,2448
1,7690
1,8808

SD
0,74171
0,77161
0,72333
0,71393
0,65564

Фигура 1. Равнища на основните емоции в работата).
2

За обозначаването на скалата е използван терминът тревожност (вместо оригиналния страх), тъй като
отразява по-добре съдържанието на включените в нея емоции.
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Данните за средните стойности, сравнени с помощта на t-критерий за зависими
извадки, показват по-високо равнище на положителните емоции (Щастие) и по-ниско – на
отрицателните в работата, като с най-високо равнище от отрицателните емоции е
Тревожност, а с най-ниско – Тъга (при всички случаи p<0,01). Ако се има предвид
използваната 5-степенна скала за отговори: 1 – Никога, 2 – Рядко, 3 – Понякога, 4 – Често и
5 – Винаги, данните показват, че в работата положителните емоции (Щастие) доминират не
само относително (спрямо останалите), но е абсолютно: средно изследваните лица заявяват,
че изпитват положителни емоции в работата (X=3,393) между Понякога и Често. За
сравнение: най-често заявяваните отрицателни емоции – Тревожност (X=2,455) са
преживявани между Понякога и Рядко, най-ниско е заявеното равнище на Тъга (X=1,769):
между Никога и Рядко. От тази гледна точка, ако в работата очаквано преобладават
положителните емоции, по отношение на отрицателните се набелязва диференцирана
картина – доминиране на тревожността и гнева, докато тъгата е по-нетипична за тази
социална мрежа. Подобен резултат би могъл да се обясни със специфичната детерминация на
основните емоции: поводи за тревожност (безпокойства, притеснения, угриженост)
имплицитно са налице в работната среда (във връзка с изпълнението на трудовите задачи,
получаваните оценки, перспективите за работа/загуба на работното място и т.н.), както и за
гняв (потенциално свързан с професионални конфликти, фрустрация, получаваните оценки,
конкуренцията и др.); преживяването на отвращение (човек да се почувства виновен,
критикуван, неоценен, унизен) вероятно е свързано с отношенията в служебната йерархия –
реакциите и получаваните оценка от страна на ръководителя. Работната среда, обаче, в послаба степен провокира преживяване на тъга (отчаяние, унилост, чувство за нещастие):
подобни преживявания изглеждат по-скоро детерминирани не от служебните, а от личните
взаимоотношения. От гледна точка на спецификата на детерминацията може да се допусне,
че честотата на базовите емоции, в частност на тревожността, гнева и унижението, се
опосредства от позицията в организацията (изпълнител, средно и висше ръководно ниво),
ефектите на която са анализирани в следващия параграф.
3.2. Ефекти на позицията в организацията
Какви очаквания биха могли да се формулират относно ефекти на позицията в
организацията?
По отношение Тревожност дейността на изпълнителските кадри, от една страна, е
типично рутинна, без обикновено да предявява специални изисквания или да съдържа
предизвикателства за успешно изпълнение, т.е. обичайните професионални задължения е помалко вероятно да пораждат напрежение и безпокойство относно възможния провал. От
друга страна, изпълнителските кадри са в позиция на субординация по отношение на
останалите, което е потенциална причина за безпокойство и притеснения за получаваните
оценки и загуба на работата. Работата на ръководните кадри, особено тези на висше
ръководно ниво неизбежно се свързва с повишена отговорност, често с необходимост от
нестандартни решения, подлагащи на изпитание професионалната компетентност. Затова,
макар че са в позиция на упражняване на пълномощия, повишената отговорност и
ситуацията на неопределеност/необходимостта от творчески подход, предполага по-високо
равнище на напрежение и тревожност. Затова може да се очакват по-високи равнища именно
при хората, изпълняващи висши ръководни длъжности.
По отношение на Гняв: от една страна, изпълнителските кадри са в позиция на
подчинение, което потенциално провокира гневни реакции спрямо оценките и действията на
ръководния персонал. От друга страна, гневните реакции на ръководителя също са вероятни,
тъй като освен всичко друго гневът е бързо и ефективно средство (в краткосрочен план) за
мотивиране на подчинените за влагане на повече усилия и старания, с оглед изпълнението на
поставените задачи. При всички случай обаче ръководителят ще се чувства по-свободен да
отреагира гнева, т.е. директно да го изрази спрямо подчинените си, докато при изпълнител-
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ските кадри е по-вероятно гневните реакции да бъдат потиснати. Затова в този случай е потрудно да се прогнозира еднозначно ефекта на позицията в организацията върху гнева.
По отношение на Отвращение (човек а се почувства критикуван, неоценен, унизен,
виновен) може да се допусне обратна зависимост – вероятността за това да намалява с
повишаване на ръководното равнище, т.е. очаква се по-висока честота при изпълнителските
кадри, които са в позиция, повишаваща вероятността от подобни оценки.
По отношение на Тъга (чувство на отчаяние, нещастие, унилост) не се очакват
значими ефекти на позицията – ако се допусне, че подобни преживявания се детерминират
по-скоро в мрежата на личните взаимоотношения, а не в тази на професионалните, делови
контакти, е по-вероятно позицията в организацията да не се асоциира или да се асоциира
слабо с подобни емоции.
По отношение на положителните емоции (Щастие) не се дефинират предварителни
очаквания – „плюсовете“ и „минусите“ за преживявана на щастие, като функция от
заеманата позиция трудно могат да бъдат дефинирани.
Таблица 2. съдържа дескриптивните характеристики на базовите емоции според
заеманата позиция в организацията, а фигура 2. илюстрира получените резултата.
Таблица 2. Дескриптивни характеристики (в средна стойност на айтем: от 1–Никога, до
5–Винаги ) на показателите за основни емоции според позицията в организацията и
стойности на F-критерия от серията еднофакторни дисперсионни анализи (N=1300)
Позиция в
организацията
Висше ръководно
ниво( N=131)
Средно ръководно
ниво (N=227)
Изпълнител (N=942)

Х
SD
Х
SD
Х
SD
F-критерий (p)

Щастие

Тревожност

Гняв

Отвращение

Тъга

3,5725
0,6986
3,4405
0,7022
3,3570
0,7532
5,453 (0,004

2,7004
0,8523
2,5286
0,7579
2,4029
0,7558
9,943 (0,000)

2,3931
0,7652
2,2203
0,6856
2,2301
0,7246
3,089 (0,046)

1,7405
0,67478
1,8194
0,5962
1,9151
0,6636
5,319 (0,005)

1,7118
0,6381
1,6883
0,6471
1,7964
0,7376
2,571 (0,077)

Фигура 2. Равнища на основните емоции в работата според заеманата позиция
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Средните стойности са сравнени чрез серия от еднофакторни дисперсионни анализи с
множествени сравнения по Шеффе. Значими ефекти са налице при всички емоции, с
изключение на Тъга, при която стойността на F-критерия остава статистически незначима
(вж. таблица 2.).
В съответствие с предварителните очаквания тревожността постъпателно се
увеличава и е най-висока при лицата, заемащи висша ръководна длъжност. Основен фактор
за това, както беше посочено, вероятно са повишените отговорности и асоциираните с тях
стрес и напрежение. Аналогична тенденция се наблюдава и по отношение на гнева, чието
равнище е по-високо при висшето ръководно ниво, в сравнение с останалите две позиции.
Използваният инструмент не разграничава преживяването на дадена емоция от нейната
експресия, но може да се допусне, че висшите ръководители са по-склонни към отреагиране
на гнева (в сравнение с лицата на изпълнителски позиции). Налице са и някои косвени данни
в полза на подобно предположение: ефектите на гневните реакции в работата върху гневните
реакции в семейството са по-силни при служителите на изпълнителска позиция 3
Също в съгласие с прогнозите равнището на отвращение се увеличава с понижаване
на заеманата позиция, като е най-високо при изпълнителските кадри. Както беше посочено,
за подобен резултат вероятно важна роля игра субординационната/подчинена позиция, при
която е по-вероятно човек да се почувства критикуван, неоценен, унизен.
Данните свидетелстват също така, че лицата на висши ръководни длъжности заявяват
за по-високи равнища на щастие (човек да се чувства щастлив, въодушевен, радостен и
доволен). Подобен резултат не е предварително прогнозиран, но обяснението би могло да се
потърси в спецификата на изпълняваната на тази позиция дейност: тя предполага не само повисоко равнище на отговорност и напрежение, но и предполага предизвикателства към
личната компетентност, изисква и гъвкави, нестандартни решения, като позволява в поголяма степен свобода на взимане на решение и чувство за самодетерминация. Ефективният
контрол върху средата на това равнище е възможно обяснение за преживявана в по-голяма
степен на посочените положителни емоции. От тази гледна точка при ръководителите на
висше ниво на пръв поглед парадоксално се съчетават едновременно по-високи равнища и на
положителни и на отрицателни емоции (щастие, тревожност и гняв).
3.3. Ефекти на пола
Таблица 3. представя дескриптивните характеристики на базовите емоции при мъжете
и жените, а фигура 3. онагледява получените резултата.
Таблица 3. Дескриптивни характеристики (в средна стойност на айтем: от 1–Никога, до
5–Винаги ) на показателите за основни емоции в работата при мъжете и жените и
стойности на t-критерия за независими извадки (N=1300)
Пол
Мъже N=595
Жени N=705

3

Х
SD
Х
SD
t-критерий (p)

Щастие
3,3777
0,7538
3,4064
0,7316

Тревожност
2,3752
0,7667
2,5220
0,7699

0,694 (0,489)

3,431 (0,001)

Гняв
2,2475
0,7508
2,2426
0,6998
0,122
(0,903)

Отвращение
1,8555
0,6685
1,9021
0,6443
1,279 (0,201)

Тъга
1,7395
0,7101
1,7940
0,7167
1,371
(0,171)

Ако се допусне, че силата на ефекта Гняв–работа → Гняв–семейство ще зависи и от степента и
възможностите за отреагиране на гнева в социалната сфера, в която е възникнал, хората на изпълнителските
позиции ще са принудени в по-голяма степен за потискат гнева в служебната среда и затова ефектът при тях в
семейството да бъде по-силен [5].
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Фигура 3. Равнище на основните емоции в работата при мъжете и жените (N=1300)

Сравнението по пол, с помощта на t-критерий за независими извадки показва значима
разлика само по отношение на тревожността, в полза на жените. По-високите равнища на
тревожност при жените са възпроизвеждани в различни условия и социални сфери и не са
неочаквани.
На следващия етап данните за ефектите на пола и позицията в организацията са
анализирани в рамките на двуфакторни дисперсионни анализи от типа 2 (пол) X 3 (позиция в
организацията). Всички взаимодействия са незначими, с изключение на данните за
Отвращение, макар стойността да е близо до критичната граница (F=3,074; p=0,047). Фигура
4. илюстрира равнищата на Отвращение по пол при трите позиции в организацията.

Фигура 4. Взаимодействие между факторите пол и позиция в организацията по отношение
равнището на отвращение (N=1300)
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Въпреки отсъствието на общ значим ефект по пол, резултатите показват
противоположни тенденции вътре в равнищата на организация. Като резултат – при мъжете е
налице по-ниско равнище при висшето ръководно ниво, разграничено от останалите; при
жените – изпълнителското равнище се разграничава от останалите (две ръководни) равнища.
Посочените резултати не трябва да се надценяват, тъй като ефектът на взаимодействието
(пол X позиция), получен в голяма извадка, е близко до статистически незначимия, но те все
пак поставят въпроса за спецификата по пол на преживявания от типа „Чувствам се
критикуван, неоценен, унизен, виновен“ при различни позиции в организацията.
3.4. Ефекти на възрастта
За оценка на ефекта на възрастта изследваните лица са разпределени в пет възрастови
групи, а различията са анализирани чрез серия от еднофакторни диспересионни анализи, с
множествени сравнения по Шеффе. Дескриптивните характеристики са представени на
таблица 3., а графичната илюстрация – на фигура 3.
Таблица 3. Дескриптивни характеристики (в средна стойност на айтем: от 1–Никога, до
5–Винаги ) на показателите за основни емоции в работата в пет възрастови и
стойности на F-критерия от серията еднофакторни дисперсионни анализи (N=1300)
Възраст
19-24 год.
(N=62)
25-34 год.
(N=314)
35-44 год.
(N=359)
45-54 год.
(N=366)
55-64 год.
(N=180)

Х
SD
Х
SD
Х
SD
Х
SD
Х
SD
F-критерий (p)

Щастие
3,6089
0,6507
3,4865
0,7562
3,3872
0,7365
3,3286
0,7539
3,2875
0,7108
4,195
(0,002

Тревожност
2,0000
0,6576
2,3758
0,7954
2,4854
0,7521
2,5143
0,7890
2,5722
0,6999
8,127
(0,000)

Гняв
1,8952
0,70356
2,1680
0,7831
2,3155
0,7046
2,2814
0,6924
2,2917
0,6827
5,868
(0,000)

Отвращение
1,7379
0,6214
1,8312
0,6659
1,9178
0,6668
1,9003
0,6482
1,9153
0,6371
1,677
(0,153)

Фигура 3. Средни стойности основни емоции в работата, при лицата
от различни възрастови групи (N=1300)

Тъга
1,4960
0,5111
1,6998
0,7563
1,8071
0,7405
1,8231
0,7217
1,7944
0,6038
3,863
(0,004)
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Получените резултати очертават негативна възрастова тенденция: понижаване на
честота на положителните и повишаване на отрицателните емоции (с изключение на скалата
за Отвращение, при която F=1,677; p=0,153). Множествените сравнения обаче показват, че
разликите по Щастие, Тревожност, Гняв и Тъга, оценени с по-консервативния критерий на
Шеффе, се отнасят до най-ранната възрастова група (19-24 год.), разграничена от останалите,
различията между които в повечето случаи са статистически незначими. От тази гледна
точка първите години на професионалната кариера се характеризират с най-добри
показатели според честотата на положителните и отрицателни емоции. Подобни резултати
не могат да бъдат тълкувани директно, тъй като очевидно зависят и от спецификата на
професионалните ангажименти през ранната младежка възраст.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Емпиричното изследване показва специфика на емоциите в зависимост от
професионалната позиция, пола и възрастта в работната среда.
Съгласно получените резултати в работата преобладават положителните емоции. По
отношение на отрицателните емоции доминират тревожността и гнева, докато тъгата е понетипична за тази социална сфера.
Данните за позицията в организацията свидетелстват за противоположни ефекти:
висшите ръководни кадри заявяват за по-високи равнища и на позитивни (щастие), и на
негативните емоции (гняв и тревожност), но по отношение на отвращение, по-високо
равнище е налице при изпълнителските кадри. Подобни резултати биха могли да се обяснят
със спецификата на изпълняваните дейности – равнище на отговорност, необходимостта от
вземане на нестандартни решения, изискванията и предизвикателствата към
професионалната компетентност и свързаните с стрес и напрежение и др.
Налице са слаби ефекта на пола (с по-високо равнище на тревожност при жените),
както и негативна възрастова тенденция (понижаване на положителните емоции и
повишаване на отрицателните), като в най-благоприятна позиция са хората в началото на
професионалната си кариера; подобни резултат обаче изисква предпазлива интерпретация,
тъй като, без съмнение е повлиян от спецификата на професионалната дейност през ранната
младежка възраст.
Скалата за оценка на основни емоции позволява експресна изследване на важни
параметри на оценка на работната среда, потенциално полезни и за целите на
консултирането.
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МОТИВАЦИОНЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
ЗА ПЕДАГОЗИ И ДИАГНОСТИКА НА ФАКТОРИТЕ
Д-р Радка М. Стаматова
ОУ „Васил Априлов“
A MOTIVATIONAL STRATEGIC PLAN FOR PEDAGOGUES
AND DIAGNOSIS OF THE FACTORS
D-r Radka M. Stamatova
Primary school “Vassil Aprilov”
Резюме: Това изследване има за основна цел „да предложи мотивационен статегически план за
училищната колегия. Изследването е под формата на осъществима стратегия, която позволява
развитието на диагностика, за да опише променлива: „Мотивация”.
С оглед навлизането на образователната система във фаза на ускорено влошаване, възниква
потребността да се изгради стратегия за насърчаване и подобряване на ситуацията; да се използва
индивидуален подход, влияещ върху мотивацията на всички педагози.
Методологическата процедура на нашето изследване е насочена към обекта на проучване и се фокусира
върху количествената парадигма, обхващаща характеристиките на мотивацията, даваща възможност и
за използване на подходящи инструменти. Като инструмент за събиране на данни, техниката на
изследването беше използвана чрез въпросник с пет възможни отговора. Въпросникът бе приложен към
пробата от учители, които работят в основно и прогимназиално училище. Сред констатациите може да
се каже, че учителският състав представя показатели като демотивиращи фактори: автономия и задачи;
фактори в поддръжка на недоволство, представени като условия на труд, заплащане и надзор. Описаната
ситуация за разработването на стратегически план се състои от серия от експериментални срещи, които
ще укрепят присъщите фактори въз основа на постиженията мотивация и лидерство.
Ключови думи: мотивация, мотивационен стратегически план за педагози.
Resume:This research has for its general purpose to “offer a motivational strategic plan for the teachers. It is in
a form of realizing strategy which allows the development of the diagnosis to describe a variable: “Motivation”.
With a view that the educational system is going to a phase of accelerated deterioration it is appearing a need of
building of a strategy for development and improvement of the situation; an individual approach to be used
influencing on the motivation of each pedagogue.
The methodological procedure of our research is directed to the researching object and is focused on the quality
paradigm embracing the motivational characteristics giving an opportunity and for a usage of proper
instruments. As an instrument of data gathering in the technique of the research was used a questionnaire with
five possible answers.
The questionnaire was applied to the test of teachers who work in a primary and high school. According to the
conclusions it can be said that the teacher’s team shows indicators as non-motivational factors: autonomy and
tasks; factors for keeping of dissatisfaction showed as labor circumstances, salaries and control. The so described
situation for the development of a strategic plan consists of series of experimental meetings which will get
stronger the typical factors on the basis of the achievements of the motivation and leadership.
Key words: motivation, motivational strategic plan for pedagogues

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЗАВИСИМОСТИ
В новата ера на нашето ежедневиеизползването на нови технологии и бързите
промени, наред с другите технологични иновации, изграждат нов етап и се повишава
необходимостта от дълбока промяна в образователните институции.Следователно, те трябва
да бъдат подготвени да се справят с ежедневното предизвикателство, зависещо от
ангажиментите на нейните членове и от мотививацията им. Като се има предвид този
сценарий, Gonzales, J. посочва: „в действителната промяна или реформа, училищата трябва
да отговорят на многобройните предизвикателства и да не бъдат в състояние на напрежение,
ако не разполагат с участието на учителите”[7].

828

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Съответно, ако един учител не е мотивиран, то тойе малко вероятно да се ангажира с
промените, които се случват на работното му място. В тази връзка, Lévy-Leboyec, C.
(2003)казва: „мотивация за работа, наистина е важна променлива в глобалната конкуренция
... конкуренция и мотивация, трябва да станат решаващи елементи за оцеляването на
бизнеса”[11], с други думи, двигателят, който може да накара работниците да бъдат от
решаващо значение за постигането на високи резултати във всички области на бизнеса.
Въпреки това, по преценка на автора на това изследване, характеристиките на сегашните,
несигурни и непредвидени промени, времето, значително влияят върху начина ни на
мислене, за вземаме на решение и да действаме в организациите, особено във венецуелските
компании.
В този смисъл, можем да отбележим за България: „Започват да се усещат последиците
от истинката глобална криза в социалните, политическите, икономическите,
институционалните и етичните процеси.”От тази гледна точка, това, което се случва в
действителност, институционалната криза се отразява в българските образователни
институции, като всеки конкретен случай на образователните органи, включва и началното
училище.В този дух, Reimer (2004), в статия, публикувана в National Journal, казва, че през
последните години, „образователната система е навлязла във фаза на ускорено
влошаване”[15] и отбелязва още, че „ръководителите на тази система следва да насърчават за
ясни стъпки, с цел подобряване на ситуацията”[15].Ако индивидуализираме образователната
система като основна подсистема, то това ще играе ролявърху мотивацията на своите
служители.
В тази връзка, Robbins(2004) разкрива, че „ с образователните реформи, замислени с
цел отстраняване на социални и образователни проблеми”[16], трябва да се претендира
за„преосмисляне същността на училището, да отговаря на новите изисквания”[16]. Вълната
от реформи в страната, в нашата културна среда, имаше амбициозните планове да доведе до
промяна в образователните институции, като учителите, в този смисъл, се считат за основни
носители на промяната. Delors, J. (1996) изразено в доклад, представен на Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), подчертава, че „не
образователната реформа успява, а учителите или вашето участие”[5] (т.1). Следователно,
мотивацията на учителите да извършват промените, е проблем, който трябва да се огледа
внимателно, защото човешкият ресурс е най-ценният актив на организациите.
Персоналът на началното училище (където се извършва изследването), не се изключва
от поставените на национално ниво цели. Широко недоволство в преподавателския състав
може да създаде криза в цялата страна, като по този начин се очертават немотивирани и
неудовлетворени учители при изпълнението на функциите си. Това води учителите до: липса
на ангажимент към институцията, слаб интерес към осъществяване на своята дейност,
отсъствия, закъснения, нежелание за работа, резистентност към промени, а в някои случаи неподходящи отношения с учениците.
В контраст с изявление,направено от Robbins (2004),„служителите изразяват
недоволството си по различни начини, някои от тях: постоянно имат оплаквания, повишават
се отсъствията по болест, налице е висок процент на грешки”[16]. Въз основа на това, е
необходимо да се намерят мотивационни фактори за учителите, така че да може да се
трансформиратмотивите на персонала, чрез формулирането на мотивационнен
стратегиически план, който да минимизира проблемите в образователните институции.
Възникват няколко въпроса: Какви са мотивиращите фактори в учителите в основното
училище? Какви са хигиенните фактори, които доминират при тези учители? Какъв е найподходящият мотивационно-стратегиически план за този персонал?
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАПРОЦЕДУРА
Що се отнася до вида на научото изследване, то се намира в реално изследователско
поле, както отбелязва Pallela и Martins (2004),„събиране на данни директно от реалността, в
която се случват събития, без да се манипулират или контролират променливите”[13]. С
други думи, данните са получени директно от основно и прогимназиално училище, нивото на
научното изследване е с описателен характер.
Целта на това ниво е да се интерпретира реалността в действителност.Включва
описание, запис, анализ и интерпретация на текущите процедури.Информационното ниво
обхваща ключови констатации; или лицето, или групатарешават действията в ситуациите в
момента на работа.Въпреки това, поради естеството на изследването, може да се каже, че
обектът на проучване ще се фокусира върху количествената парадигма, тъй като
мотивацията съдържа различни характеристики и е в състояние да използва подходящи
инструменти.
Техники и инструменти за събиране на данни
За събиране на информацията е използван въпросник. Regard Palella и Martins, се
посочва, че: „Въпросникът е изследователски инструмент, който е част от изследването на
изкуството”[14]. Използваниятвъпросник съдържа24 елемента с Ликертова скала, с пет
варианти за реакция: винаги; почти винаги; понякога; рядко;никога.
Валидиране на инструмента– Проектираният инструментът бе потвърден с експертно
решение на един методист и психолог 1. Препоръките и предложенията, направени от тези
експерти, позволиха преструктуриране и настройка на елементите, които съставляват
инструмент.
Обработка на данните- След прилагане на инструментите към учебните дисциплини,
получените данни са обработени с помощта на статистическия пакет. Данните са
анализирани по нивата на измерваната скала,номинално със статистическо разпределение на
честоти и проценти. Измерването на номиналното ниво присъства и включва определяне на
броя във всяка категория отговор на променливата и дава процентитекато относителни
честоти.
Участници – Определени са за участници в изследването 26 учители от основно
образование, от които сеполучава информация,генерираща в заключение. Като
подмножество на населението, то принадлежи към педагогическата общност и притежава
всички характеристики на педагозите в страната.
Резултат
В този етап от изследването резултатите са получени при прилагането на инструмента
за събиране на данни от представителна извадка, състояща се от 13 учителя в основното
образование.Събраните данни показват алтернативи за реагиране,като измерване на:
мотивиращи фактори и фактори за поддръжка на интереси, които позволяват планиране на
среща с конкретни цели. Извършва се анализ и интерпретация на резултатите в проценти,
като се вземат предвид най-често срещаните варианти, за да се определи тенденцията на
мотивационните елементи, които определят поведението на педагозите, в този случай
конкретно - мотивацията, която представя учителя в анализа.
Разпределението на честотите и процентите зависят от различни показатели:
А. Показател: Признание
14. Педагогът счита за съществено признанието на професионалната му работа.
15. Признанието на професионалната му работа е необходимо за неговата реализация.
16. Неговата професионална дейност е призната от прекия му ръководител.
1

Като консултанти по разработения въпросник са: педагог - доц. д-р Нели Колева; психолог – Мая Рогашка
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Забележка: (В) винаги, (ПВ) почти винаги; (П) Понякога; (Р) рядко; (Н) някога.
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трети

Фиг.1. Първи, втори и трети елемент на признанието

По отношение на индикатора за признаване (първи елемент ) 32, 45% от анкетираните
смятат, че винаги е важно признанието за тяхната професионална работа, 39% почти винаги
мислят така, и 28,55% само понякога. Или повече от 70% от участниците определят като
много важен показател признанието на педагогическата професия.
18,20% от персонала са заявили, че е необходимо за педагогическата реализация
винаги да има достатъчно признание. 39,85% почти винаги определят необходимост от
пизнание. Само 8,85% не поставят признанието като важен елемент за своята реализация.
Говорейки за себереализация, De Souza (2000) я определя „като една от най-високите
нужди и я поставя на върха на йерархията, по-точно, чрез лично удовлетворение
специалистът да намери смисъл на живота чрез развиване на личния потенциал в
дейност”[6]. Учителят ще бъде мотивиран, когато той бъде признат за ефективната си
дейност. Съответно, това го принуждава да постигне предизвикателни и трудни цели в полза
на организацита.
В третият елемент, само 9,30% от физическите лица смятат, че работата им винаги е
призната.Най-висок е процентът на тези, които смятат, че понякога е признато изпълнението
на техните задължения – 42,25%.12,22% считат, че никога не е призната тяхната работа от
преките им ръководители.
В тази връзка„Mora” (2007)отбелязва, че „добро признание, дори вербално, в точното
време, е един от най-силните показатели на мотивацията, съчетано с благоприятна
комуникация”[18]. Според тази предпоставка, директорите на основни училища трябва да
вземат предвид значението на постигането на признание за педагогическия състав като
мотивираща вътрешната удовлетвореност на индивидуалния коефициент.Резултатите
показват, че е налице признание на педагогическата дейност на учителите от преките
ръководители, което се отразява пряко върхумотивацията за учебна дейност. Ясно е, че
където образователната институция награжда и стимулира педагозите, когато добре познава
естеството и нуждите на персонала си, най-вероятно ще бъде в състояние да удовлетвори
моралната им подкрепа и да създаде мотивационни стратегии.). Съответно, мениджъри,
които формулират адекватни мотивационни стратегии и тактики,отговорящи на обективните
потребности на живота, правят реална оценка на работата на преподавателите.Това от своя
страна позволява да се знае, че ръководят правилно или грешно изпълнението на задачи, а от
друга страна се предполага резултатност;работниците се мотивират да изпълнят целите,
установени от организацията чрез насърчаване на ефективна система за разпознаване.
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В. Показател: Цел, постижения
4. Новата цел на педагога, чрез която се осъществява предварителния проект на
изследователската дейност, стоящи в основата за реализирането му;
5.Целта е в перспектива на средносрочен и дългосрочен план за кариера и стремежи на
педагогическата колегия, свързани с професионалната реализация на всеки неин участник в
образователно-въпитателния процес, извънкласната и извънучилищната работа с учениците;
6.Цел, по посока на личните професионални проекти, имащи проекция за растежна всеки
учител и ученик - като човек в полза на училищната институция.
1,87%

3,10%

2,97%
2,50%
11,85%

Фиг.2.Четвърти, пети
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елемент
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подчертава, че 67,39% от
анкетираните
смятат,
че
винаги трябва да си поставят
4.
5.
6.
цели
в
средносрочен
и
дългосрочен план, свързани с
техните кариерни стремежи и 4.35% -почти никога не счита тази опциязаособено важна
всвоята професионално-творческа дейност. Във връзка с шести елемент - 45,65% от
извадката на учителския екип отговарят, че ежедневната им работа с учениците е съставка от
професионалните им проекти, за да се развиват като професионалисти в полза на
школата,10,87% - понякога си поставят цели, а 2.17% почти никога не разглеждат позитивно
възложените им задачи.
Както показва анализа на този показател, може да се подчертае, че в педагогическите
среди има възможности за успешно реализиране на всички цели, но за това предварително е
потребно добре планирана и обоснована мотивационна стратегия, с осигуряване на добра
педагогическа тактика за осъществяването й.Има и незадоволени потребности у някои
учители, свързани с разминаване на очакванията и възможностите им в реалната
образователна среда при осъществяване на целитеи стремежа имза получаване на
положителни резултати. Въпреки всичко, малцинството не разполага с определени цели и
тъй като всички хора са важни за ефективността на цялостното и прогресивно развитие в
една организация, мениджърите трябва да продължават да насърчават силата на
мнозинството и да търсят подходящи стратегии за насърчаване на всеки вътрешен фактор,
включително и
немотивираните педагогически специалисти. Изложеното по-горе, е
съгласено с декларацията „Mora (2004)“, където се заявява, че: „Мотивация е прогресивна
проекция, спомагаща да се преодолеят предизвикателствата, насочени към прогрес и растеж
на всяка образователна единица. Установено е, че страните с по-голям брой хора,
мотивирани за лично постижение, са склонни да имат по-бързо икономическо и социално
развитие. Този тип мотивация води до по-високи цели и импулсии хората работят подобре,за да се постигнат дължимите приходи и успехи за техните очаквания”[18].
Поради тази причина, училището продължава да изпълнява своята мисия и визия,
което от своя страна предполага, че лицата, отговорни за организирането и реализирането на
11,10%

5,50%
10,70%
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образователната и възпитателната дейност трябва реално да организират работата на целия
персонал. Това гарантира по-добро индивидуално представяне и ранжиране в пъзела на
успешните педагогически практики в общината, региона и държавата, безпроблемно ще
позволи решаването навсички основни цели и задачи чрез предварително добре
структурираната мотивационна стратегия и тактика.
С. Показател: Обучение.
7.Цел от мотивационната стратегия обхваща тези, които имат интерес да разширяват
своите умения, свързани с работата.
8.Целта е с насоченост училището да насърчава обучението на учителите за издигане
на професионалното и кариерното им развитие, като повишава непрекъснато тяхната
мотивация по посока изпълнение на професионалните задължения спрямо институцията,
учениците и очакванията на родителската общност.
3,15%

5,15%

Фиг.3.Показател Обучение

По отношение на индикатора за
обучение, отнасящ се до елемент 7 –77,80%
от учителите заявяват, че винаги имат интерес
30,65%
29,43%
да разширяват своите умения, свързани с
работата, т.е., да са академично подготвени за
своите преподавателски функции.Само 5,15%
от тях заявяват, че понякога имат тази
41,28%
55,80%
потребност. При запитване дали училището
насърчава обучението по специалността на
2,20%
младите педагози при упражняване на
6,52%
техните задължения, свързани с района, в
7.
8.
който се развиват професионално по време на
обучението, в елемент 8 се отчита, че при
6,52% обучението на персонала се насърчава. Голям е процента на заявилите, че това се
случва понякога, а на14,04% - никога не им е правено това предложение в училище.
При тълкуването на тези данни може да се направи извод, че по-голямата част от
търсещите отговор на зададените анкетни въпроси /респондентите/, се интересуват от
получаване на качествено обучение; правят това, за да се подобри ефективността на тяхната
професионална работа като част от общата им култура. Училището в много случаи не
насърчава финансово и морално този важен инструмент в организацията на възпитателнообразователния процес, пренебрегва се специализацията на учителите от всички
специалности. В същото време е необходимо да се отбележи, че университетът има отлични
специализирани и удължители курсове, за които се предлага създаване на подходяща
програма, гарантираща индивидуалните нужди на педагогическите специалисти и за
преквалификацията им – според пазарните търсения. Това е така, защото всеки е
заинтерисован да са удовлетворени професионалните му интереси, да е финансово обезпечен
и да има по-голяма сигурност за мобилност на работното място. Успоредно с това успехът на
дадена организация зависи все повече от знанията, уменията и способностите на своя найценен актив - неговите работници и служители. Според горното, Sutton (2001) посочва, че за
непрекъснатото подобряване на най-необходимите професионални компетенции и качества,
за тях „няма по-добра среда от обучението, което им помага за постигане на високи нива на
мотивация, производителност, интеграция, ангажираност и солидарност в персоналната
организаци”[17]. Така ползите от притежаването на обучени и активно ангажирани
специалисти и учители с новостите в науката и образованието не трябва да имат
неопределими прегради за тази цел.
5,25%

14,04%
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D. Показател: Автономия
9. Показател, показващ автономност (независимост) при вземането на решения и
упражняване на техните функции.
10. Показва всяка индивидуална позиция или работа, позволяващи дасе изпълняват
решения и инициативи.
3,32%

Фиг.4.Показател Автономност

4,95%

От
консултиранитеучители
по
елемент 9. - 20,74%, винаги са автономни
при вземането на решения и в изпълнение на
38,55%
40,55%
неговите функции. По елемент 10. - 17,55%
от учителитевинаги се зареждат с готовност
за знания, което им позволява да изпълняват
20,53%
21,20%
решения и инициативи.
Въз основа на представените резултати
20,74%
17,55%
се вижда, че учителите в проучването не
чувстват автономност да вземат инициативата
9.
10.
на своите работни места. Припомняйки
разпоредбите на теоретичната рамка, автономността е степента, в която работата позволява на
човек да извършва всички действия и дейности, да организира задачите си и дори да определи
кои методи и подходи да използва. По същия начин, липсата на автонономност в работата влияе
върху мотивацията и производителността. Тук Levy Leboyer (2009) посочва, че въвФакториел на
Херцберг теория се подчертава необходимостта да се „... стимулира мотивацията на дадено лице
... повишаване на цялостната му автономност ...”[10]. За това състояние, ако се отнеме контекста
на основното училище, учителят следва насоките на централно ниво, но авторът на изследването
цитира учители, които в професионалната си работа могат да отговорят на насоките, определени
от министерството, но всеки може да прави нововъведения, да създава, да бъде проактивен в
работата си. Това води до подобряване методите за педагогическо въздействие върху
обучаваните и издига ефективността на консултирането и преподаването. Следователно,
мениджърите на училището трябва да насърчават учителите в автономност при планиране и
провеждане на образователната работа с иновативни методи на преподаване на студенти,
ученици в училищата, при обучението на възрастни хора.
Е. Показател: Измерване на: фактори, мотиватори, индикатори,
имащи определени задачи .
11. Показател с насоченост към рутина в педагогическата дейност.
12. Показател, имащ за цел минимизиране на всички монотонни и безинтересни задачи,
стоящи в пряката учебна работа.
16,86%

15,75%

4,50%

0,00%

9,35%

0,00%

0,00%

12,30%
36,05%

31,20%
58,15%
38,85%
54,95%

27,35%
2,20%

11.

12.

0,00%
25,10%
13.

Фиг.5.Показател Измерване на:
фактори, мотиватори,
индикатори, имащи определени
задачи

13.
Показател,
даващ
възможност
препедавателите
да
изпитват благодарност и
удовлетвореност
при
безпроблемно изпълнение
на своите функции.
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Индикаторът за задача започва с елемент 11., което показва, че 54,95% от
анкетираните винаги се стремят да направят работата с обучаваните като рутинни
академични съветници. Във връзка с елемент 12., - 2,20% винаги изпълняват монотонни и
безинтересни задачи, 27,35%, почти винаги се чувстват по този начин. Само 12,30% - почти
никога не завършват започнатото. Показателен е индикатора, отчитащ елемент 13. - 23,91%
винаги чувстват признателност за работата си като част от преподавателския състав и 36,05%
- почти никога.
Тези данни ни дават някакви индикации, чеучителите най-вечесе стремят да
изпълняват задачите си добре, въпреки че някои ги смятат за безинтересни.Ето защо, както
сме подчертали по-горе, всички членове на организацията са ценни и затова образователната
институция трябва да разнообрази задачите, с които учителите интернализират духа на
проактивност и иновации, защото в допълнение могат да се мотивират за по-голяма
отговорност в работата си.
За подобряване на тези аспекти, Levy-Leboyer(2003) дава някои препоръки в ситуации,
които не водят до отвращение на личните задачи, „за да се подчертае тяхната стойност, да се
подчертае социалната насоченост на програмата и всичко, което съответства на желанието за
подобряване на условията; да работят и да усвояват дори по-малко квалифицирани работни
места”[9]. Това е възможно чрез мотивационни програми за подобряване на околната среда и
подобряване съдържанието на работата, която ще генерира силна мотивация.
При анализа всяко измерение съответства на индикатора: фактори и други причини, а
резултатите показват, че за постигане на целите, в обучението се вземат решения с различни
аспекти, които са от съществено значение за задачите на преподаване и учене. В тази връзка,
Davis и Newton, (1999) показва, че „присъщите мотиватори са вътрешните награди, които
човек очаква да получи, когато върши работа. Така че налице е пряка връзка между работата
и посочените по-горе показатели: служителят в тази ситуация е мотивиран и поради това е
от съществено значение да се установи ефективност за подобряване вътрешните проблеми в
лични стратегии”[3].
F. Показател: Социално взаимодействие
14. Поддържа задоволителни междуличностни взаимоотношения с колеги.
15. Поддържа задоволителни междуличностни взаимоотношения с училищните
координатори.
Фиг.6.Показател : Социално взаимодействие
0,00%

3,21%

5,40%

2,20%
14,24%

Проучването на измерението има
следната
характеристика:
фактори
за
поддръжка,
индикатор
за
социално
взаимодействие,
при
които
елемент
14.
56,85%
37,85%
показва, че 21,20% от учителите винаги
поддържат задоволителни междуличностни
взаимоотношения с колеги и само 5,407% 16,55%
почти никога. От друга страна, елемент 15.
42,50%
отразява, че 42,59% винаги поддържат
21,20%
междуличностни взаимоотношения с преките
си ръководители, т.е., координаторите в
училище 3,21% - никога.
14.
15.
Количествените данни позволяват да се
заключи, че като цяло, задоволителните междуличностни взаимоотношения между
учителите и техните непосредствени началници, се съхраняват. Факт е, че индивидът, като
социално същество, трябва да обменя идеи, мнения, знания със своите връстници. От друга
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страна, това води до формирането на екипи, като им дава възможност да изпълняват и да се
постигнат целите на организацията, носи ползи, както е посочено отDavis и Newton, (1999).
„включва подобрена мотивация, производителност, качество и ефективност на работата,
удовлетвореност и разрешаване на конфликти, а отрицателните фактори, като
отсъствията”[3], също са намалени. Ето защо, ние трябва да използваме тази сила чрез
мотивационни стратегии, които стимулират производството на високо квалифициран екип с
голям морален птенциал, мотивиран и удовлетворен.
G. Показател: Условия на труд
16. Разгледжа физически и екологични условия на труд, които благоприятстват за
добре изпълнени професионални задължения и отговорности на персонала.
17. Отчита се физическото пространство (околната среда) в района като подходящо за
изпълнението и ефективността в работата на всеки.
18. Интериорът в условията на работа обезпечава и гарантира по-висока рентабилност
и успех на хората.
19. Удобствата, създадени чрез добрата локация и инфраструктурата на институцията,
са начин за сигурност и качество в общуването между преподаватели и обучавани.
3,99%
13,05%

1,00%

1,62%

32,36%

26,55%

35,26%

41,48%

51,32%

31,60%
2,20%

28,58%

42,86%
22,88%
8,50%
16.

8,50%

27,15%
2,90%

3,20%

17.

18.

17,20%

19.

Условия на труд
Условията на труд са от особено важно значение, за да се запази персоналната
мотивираност, дори и в този смисъл елемент 16. показва, че дадено малцинство от 8,50%
винаги смята, че физическите и екологични условия са приятни. При елемент 17., също
8,50% смятат, че физическото пространство винаги е подходящо за упражняване на тяхната
ефективност в работата. В елемент 18., може да се види, че в опцията 3,20% определят, че
мебелите, които се използват в работни условия, са подходящи за работа /ергономични са/,
26,55% - само понякога. За да се сложи край на този показател, към елемент 20., само 2,90%
учители са отговорили, че винаги се чувстват комфортно с инфраструктурата на
институцията, а 51,32% - никога.
Отговорите от изследването ясно и категорично изразават, че персоналът не е
удовлетворен от условията на труд. В тази връзка, Cárdenas, (2002)посочва, че върху
определянето на мотивацията играе роля „обективната реалност на условията и материалнотехническата база, в които се извършва дейността. Например, това са компютри, климатик,
характеристиките на поведението да се ръководи обективно,осигуряване на достъп и
транспорт”[2]. В този случай можем да кажем, че материално-физическите условия на труд
Фиг.6.Показател
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водят до желание и мотивация на индивида да изпълни задачата си, която е източник на
удовлетворение за индивида. Що се отнася до този аспект, уместно е да се отбележи, че
решението на този проблем за физическите и материалните условия на училището зависи от
националния бюджет.
Н. Показател: Заплата
20. Поемане на по-голяма отговорност за същата заплата в сегашната си позиция
21. Смятат, че заплатага, която получават, е правилно определена.
0,00%

Фиг.7.Показател Заплата

Въпреки че индикаторът за
работна заплата не е в пряка зависимост
само от ръководството на училището,
необходимо е да се разгледа и този
аспект, тъй като е включена във фактори
за поддръжка, установени от Херцберг.
Елемент 20. показва, че 8,95% от
учителите заявяват, че почти винаги
заемат позиции с по-голяма отговорност
за същата заплата. 28,03% - никога не
биха направили това. Във връзка с
елемент 21., една част от учителите 18,87% заявяват, че понякога чувстват
задоволеност
от
своята
заплата,
получена за работата им. Много голям е

28,03%
47,23%

5,40%

42,75%
33,90%
20,27%
18,87%

8,95%

0,00%

20.

21.

процентът на отговорилите с „никога” – 47,23%.
Тази реалност, предоставена от запитаните учители показва, че те не са доволни от
икономическата компенсация, която получават за своите услуги. Cárdenas, (2002)отбелязва,
че „ако работниците имат възможност да получат тези неща [заплати], ще бъдат мотивирани.
В противен случай може да не работят повече, отколкото е необходимо, за да запазят
работата си по други причини, които варират”[2]. Затова, въпреки че много учители знаят за
ниския размер на заплатата за получаване, това не означава, че нямат мотивация, но може би
има и други причини, за да останат на работа в образователната сфера..
I. Показател: Мониторинг
22. Счита, че координацията и контрола на работата става от местния /общински/
център за ефективно управление.
2,40%
18,48%

1,62%

0,00%

35,10%
22,87%
46,88%
37,85%

31,55%

8,25%

16,20%

16,40%

10,90%

22.

23.

Фиг.7.Показател Мониторинг

16,25%

35,25%

24.

За
да
се
оцени
индикатора за мониторинг на
елемент 22., се проучва дали
училището ефективно следи
работата на своите служители
и
се
получава
следния
резултат:
16,40%
винаги
мислят така.
Въз основа на тези
резултати се оказва, че
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училищният персонал смята ръководството на началниците си за недостатъчно качествено.
Като се имат предвид горните идеи, добре би било това реално да се отразява и отчита. Всеки
надзорен орган може да бъде мотивираща сила за персонала, може да помогне да се
изпълняват задачите по отговорен и ефективен начин, може да вдъхнови всеки учител да
търси по-амбициозни цели, но е необходимо и да разполага с правомощия за мотивиране
чрез финансови стимули. Това предполага, че тези мениджъри, чрез образователната
институция или насаме, се интересуват от получаване на необходимите инструменти, за да
доведат до успешност целия персонал.
J. Показател: Статус.
23. Желание за заемане на важна позиция, за да се постигне по-високо йерархично ниво
След анализ на индикатора за социално положение, елемент 23. определя 10,90% от
анкетираните винаги искащи да заемат важна позиция, за да се постигне по-високо
йерархично ниво; те са мотивирани, за да получат най-подходящите заплащания.
Горните данни показват, че социалният статус е важно нещо за лично проучване.
Лицата са свързани заедно в системите на статут или статут на йерархия, които определят
неговото ниво в сравнение с другите в групата. Ако те се чувстват твърде притеснени за
своята социална позиция в групата, това води до статут на тревожност или дистрес.
Въз основа на горните предположения, у училищния персонал доминира
необходимостта за заемане на повече ръководни длъжности в организацията. Това
представлява голяма сила, тъй като показва, че има добра група от лица, мотивирани от
властта или водещи групата. Тези лица могат да бъдат насърчавани да се подготвят да заемат
длъжността, която искат и най-накрая да се почувстват възнаградени и мотивирани.
K. Показател: Сигурност на заетостта
24. сигурност на работното място при изпълнение на служебните задължения
Елементът „Безопасност на труда”, е представен като от 24. и показва резултата, че
голям процент от анкетираните чувстват стабилност в позициите си – 35,25%. В обобщение
можем да кажем, че персоналът е уверен в безопасното използване на матералнотехническата база на образователната организация. Провежданата политика на училищните
институции насърчава стабилността в таксите за единен разходен стандарт на обучаваните и
поради тази причина не следва проблем за персонала дори и във времена на криза - на
пазара на труда.
Тези резултати показват, че учителите имат удовлетвореност от фактора поддръжка:
социално взаимодействие и сигурност, които понякога влизат в условно противоречие, тъй
като има недоволство от условията на труд, „замразяване“ на работната заплата, както и
неправомерен надзор от управляващите. Поради това следва да се отбележи посоченото
предложение от Davis Newstron (1999 г.), което гласи, че „трябва да се изработят стратегии,
необходими за поддържане на разумно ниво на мотивацията на служителите, съобразно
тези фактори”[3].
3. МОТОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
За успешното ръководене на институциите, отговарящи за учителите, трябва да се
гарантира навременно насърчаване и поддържане на мотивацията, справедливо заплащане на
учителския труд и осигуряване на безплатна преквалификация според нуждите на пазара на
педагогическите услуги.
Lévy-Leboyec(2003) посочва, че „не съществуват универсални рецепти, за да
мотивират”[11], обаче, това предложение има за цел да даде насоки или планове за действие,
необходими за посрещане нуждите за мотивация, които има у някои учители.
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Развитието на това предложение има за цел да насърчи мотивацията на учителите като
променлива, свързана с преследването на управленския успех в работен контекст, в
съответствие с нивата на търсене в изграждането на реалистични цели, чрез развитие на
потенциала на учителите. По този начин се търсят nuevassoluciones в него. Според
резултатите, получени чрез прилагане на тези инструменти, се счита за валидна опцията за
създаване на стратегии за мотивиране на преподавателския състав на училището.
Създаването на план за стратегии представлява принос на научните изследвания,
който осигурява в личен и професионален план промяна в ролите на учителя.
Планът е структуриран на основата на общи и специфични цели. Съдържанието е
избрано в зависимост от нуждите, възникващи по време на анализа на данните. В
организацията на програмата, дейностите, които дават възможност за реализирането на
съдържанието им, са допълнително разгледани и са подчинени на общи и специфични цели.
Табл.1. Цели на стратегията

Общи цели
Интернализиране на
учителите и директорите на
всички училища в
общинската образователна
общност, обединени от
мотивацията като ключов
инструмент за
представянето на всяка
учителска колегия.

Непрекъснато издигане
нивото на професионална
квалификация и адаптация
към педагогическия пазар
чрез своевременно
разработени стратегии,
включващи и елементи на
лидерство сред младите
учители.

Специфични цели
Разработване на програма за сближаване на създадения екип чрез
тренировъчни групи.
Осигуряване на учители с информация, свързана с целите на планираните
квалификационни семинари.
Установяване на консенсус /поне три правила/, които да се спазват и
отчитат във всяка конференция.
Насърчаване интеграцията на учителите във всяко методическо
обединение.
Насърчаване на участниците, имащи висока мотивация при постижение чрез преследване на лични и професионални успехи; реалистични цели;
индивидуални, професионални и социални нива на търсене; промяна на
умствената нагласа за възприемане и прилагане на иновации в практиката.
Образоване и стимулиране на участниците за техния потенциал при
постигане на лични и професионални успехи.
Насърчаване участниците в създаването на реалистични цели в
индивидуалната, професионалната и социалната сфера.
Насърчаване на учители и ръководители към проактивно лидерство във
всяка образователна единица.
Анализ на различните фактори, участващи в извършването на работа в
институцията, в съответствие с концепциите на Херцберг за мотивацията.
Установяване поне на десет очаквания на учителите за провеждане на
педагогическия семинар.

Дизайн на стратегии и дейности по тях
Дизайнът на сратегията и дейностите, които обхваща, са: начин на посещаемост, ден,
практически упражнения, без да се забравя и теоретичната част. Груповата работа,
разсъждения, дискусии, анализ, са предложени с различна динамика, предлага се група за
постигане на интеграция, която ще позволи участие на всеки педагогически специалист за
повишаване на осведомеността му. Работата по изготвянето и реализирането на стратегията
се насочва към осигуряване атмосфера на хармония, топлина и интерактивни методични
идеи, техники, въпроси и отговори, както и до реални констатации. В работата по
изпълнението на всяка задача от стратегията вземат участие всички със своите дейности и
преживявания, което ще насочи участниците към дълбок размисъл и за постигане
удовлетвореност на приоритетните им нужди.
Избор на съдържание
Съдържанието се избира от една страна - в зависимост от нуждите, възникващи при
анализа и интерпретацията на резултатите на образователно-възпитателната дейност. От
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друга страна - тя ще подчертае вътрешната мотивация на педагогическите специалисти,
стояща в основата за реализиране на цялостната стратегия.
Съдържанието, според предложените срещи, може да представим по следния
начин(табл.2.).
№1 Среща
Отваряне на дейности
и мотивация
Лична презентация
Цели на срещите
Срещи - стандарти
Очакванията на
участниците
Мотивация за
постижение чрез
преследване на
успеха
Заключителни
дейности

№ 2 Среща
Потенциал:
нагласи,
способности,
желание да се
постигне успех
Индивидуални
реалистични
цели
Реалистични
цели на
професионалисти

Среща № 3
Реалистични цели със
социална насоченост

Табл.2. Съдържание по срещи

Среща № 4
Лидерство

Среща № 5
Мотивация
Теория Херцберг

Стилове на
лидерство

Работа в екип

Характеристики Връзка с екипа.
на лидерство
Положителна и
Изискване за нива:
отрицателна
Отлични
обратна връзка;
постижения,съответстващи Проактивно
ресурси - човешки
на плановете, определени лидерство.
и материални,
за тази цел
нужни за
предложените
срещи

Време, час
Екипът се разпределя в съответствие с нивата, установени за плана и предложените
мотивационни стратегии.
Оценка
Определя се от участниците и техните отражения, самостоятелно оценени по личното
им участие а критериите обхващат: обслужване, участие, сътрудничество, мотивация и
желание за промяна.
План за управление
Това е отговорност на координатора, имащ подкрепата на специалист по групова
динамика, която ще се проведе с персонала, извършващ експерименталните срещи. В края на
последната среща ще бъде представен на всички участници по един инструмент, който ще
отразява индивидуалното отношение, теми и въпроси, които трябва да се оптимизират, за да
се подобри качеството на работа. Времето и посещаемостта ще бъдат записани във формати,
които ще бъдат приложени преди финала на извършените дейности.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Изходна постановка при изучаването на мотивацията е схващането за нейната
същност като вътрешен процес, който активира, насочва и поддържа поведението на даден
индивид в течение на времето”[12]
Според данните, предоставени при прилагането на инструмента за учителите,
работещи в общообразователните училища, може да се каже според двуфакторната теория на
Херцберг, че средностатистическият педагогически състав има следните характеристики:
По отношение на мотивиращите фактори беше установено, че силно мотивиращ
фактор само в учителите на всяко от изследваните училища е постигането на общите и
специфичните цели. От друга страна, налице е мотивацията на следните показатели:
• признание от преките ръководители на училището;
• учители, които смятат, че обучението е в съответствие с тяхната специалност или
област, в която изпълняват своите задължения;
• не се рекламира, няма автономия в техните задачи и липсва диверсификация в
извършваната от тях работа.

840

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Тази характеристика се позовава на хигиенните фактори или поддръжката, които
могат да създадат лично удовлетворение - социално взаимодействие и безопасност при
работа. Недоволството е по следните показатели: условия, заплати и пряк надзор в
училищната работа.
Наличие на съвпадение в данните, посочени от Херцберг, т.е., мотивиращите
фактори въздействат с трайно удовлетворение – от една страна, а от друга страна поддръжката или хигиенните фактори. според Bedodo и Gallardo (2006), „имат много
ограничени възможности да влияят върху поведението на работниците и служителите”[1].
Както бе посочено по-горе, въпреки че и двата фактора са важни за поддържане
удовлетвореността на служителите, мотивиращите фактори са предимно работещи за
създаване на мотивация.
Горните резултати са важни, тъй като дават доказателства, че мотивирането на
учителите в процес на проучване се увеличава прогресивно и Херцберг предупреждава
мениджърите, че мотивацията е нещо повече от добра заплата и добри условия на труд за
заетите с учителски труд специалисти. Необходимо е допълнително стимулиране за добре
свършена работа, което осигурява на отделния човек възможност за постижение и
признание, насърчение и прогрес.
Убедени сме,че стимулирането на педагогическия състав на училището е полезно за
издигане качеството и ефективността на цялостната нъзпитателно-образователна работа в
българското училище. За тази цел трябва да се изготвят мотивационни стратегии, които
авторът представя като краен продукт на това изследване.
Прилагане на добър метод за мотивация не може да се извършва, без да се знаят
хората и техните интереси, така че е необходимо служителите да изпитват чувство за
принадлежност и интимност. Това силно мотивира учителя да бъде лоялен към институцията
и своя професионален и човешки напредък в полза на училището. Отговорен за това е всеки
мениджър на училището, чиято оценка и признание са определящи за мотивирането на
учителите, за насочването им към креативност и творчески търсения.
Всеки мотивационен стратегически план се разработва така, че учителите и
директорите да са мотивирани, да придобият инструменти за упражняване на активно
лидерство с цел преодоляване на препятствията в образователната работа, за поститане на
успех и удовлетворение от работата по изпълнението на задачите и целите, да се справят с
качеството на преподаването и ученето, в което са потопени.
Един добър начин да се обучават и мотивират служителите е да се изработи план с
персонал, включващ семинари за самоусъвършенстването,където се учат да се
самонаблюдават, да контролират собствените си характеериологични импулси, да се
„визуализира въздействието на техните действия”[12].Cárdenas, (2002) отбелязва, че „така те
успяват да имат добра задръжка на чувствата си и ще постигнат върха на своята работа”[2].
Ето защо, необходимо е педагогическият състав да се приучи към по-високи критерии за
себеоценка, които ги мотивират да действат по различен начин, според ситуацията.
При тази предпоставка, за да се постигне една добра система за мотивация на
персонала, трябва да се поддържа динамиката на темпото, да се въвеждат иновации в
областта на прилагането на нови методи, техники и технологии. Така хората винаги ще бъдат
продуктивни, ще работят по-усилено и с по-добро настроение, няма да съществува натиск да
се действа в условия на нестабилност.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА
Н.Колева, като изследва мотивацията на студенти, бъдещи педагози, прави
заключение че „мотивацията произтича от някаква потребност, която не е удовлетворена.
Тази теза е базов компонент, върху който се изграждат утвърдените теории за същността и
функциите на видовете мотивация”[12].
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Да се допълват количествените резултати с качествени методи, като например групи
или дискусионни персонални форуми, като констатациите им осигуряват по-голяма
ефективност за извършване на успешна работа.
Изследването да се насочи и към други институции - за сравнителни цели и да
създадат поведенчески тенденции на мотивация в контекста на началното образование.
Да се продължи това изследване, като се валидира предложението от група експерти и
се осигури последващо изпълнение за училищния персонал във всички училища.
Да се разработи политика за управление и специфично капиталово финансиране чрез
партньорства с други публични и частни субекти за инфраструктурни подобрения в
общообразователните училища.
Разпространението на резултатите и стратегиите на това изследване да стане с
намерението, че цялата училищна общност е мотивирана за постигане в бъдеще на промяна
на отношението към изпълнението им.
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СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ
НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС – БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ И
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CONTEMPORARY ORGANIZATIONAL APPROACHES
FOR STIMULATING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES – BUSINESS
INCUBATORS AND COWORKING SPACES – COMPARATIVE ANALYSIS
Miryana Dimova Stancheva – Ph.D. student in organizational psychology – Sofia
University “St. Kliment Ohridski”, Philosophy Department
Резюме
Възникнали през последните десет години, коуъркинг пространствата все по-трайно и стабилно се
установяват на пазара на труда като предпочитано място за работа в световен мащаб. Те се явяват
средство и среда за обединяване и подпомагане на независими работещи, предприемачи, малък бизнес и
стартиращи компании, като се насърчава професионалното взаимодействие между тях. Заедно с
коуъркингът, бизнес инкубаторите продължават активната си дейност по посока подкрепа, напътстване,
развитие и реализиране на бизнес идеи, рискови проекти и стартиращи компании. Целта на настоящия
доклад е да изведе и съпостави спецификите на двата бизнес модела – коуъркингът и бизнес
инкубаторът. Основни издигнати изследователски задачи са извеждане на сходните и различаващите ги
характеристики и установяване на коуъркингът като качествено нов организационен подход, възможен
благодарение на развитието на технологиите или като съвременна модификация на бизнес инкубатора.
Ключови думи: коуъркинг, бизнес инкубатор, организационен подход, МСП
Abstract
Occurred in the last ten years, coworking spaces, on a world wide scale, are more and more permanently and
steadily present on the labour market as a preferable work places. They became an innovative approach and a
creative possibility for uniting and supporting independent workers, freelancers, entrepreneurs, and small and
medium enterprises, by encouraging and supporting their professional interactions. Along with the development
of the coworking space model, the existing business incubators continue too their vigorous activities in
supporting, mentoring, and developing the realization of business ideas, risk projects, and start-up companies.
The purpose of this paper is to elucidate and to compare the specificities of those two business models –
coworking spaces and business incubators, and by examining their similarities and their differences to
investigate whether the coworking model is a new organizational approach, possible due to the high technology
development or it is a contemporary modification of the already existing business incubator model.
Key words: coworking, business incubator, organizational approach, SME.

В настоящия доклад е представен сравнителен анализ между бизнес инкубаторите и
коуъркинг пространствата, като организационни подходи за стимулиране на малкия и среден
бизнес. Необходимостта от подобен анализ беше породена от съществуващата неяснота в
разбирането за сходствата и различията между двата бизнес модела и от липсата на
литература, която да ги диференцира. Чрез сравнителния анализ се цели установяване на
наличие или липса на причинно-следствена връзка между бизнес инкубирането и
коуъркинга, т.е. определяне на коуъркинга като качествено нов организационен подход, или
като съвременна модификация на бизнес инкубатора.
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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Иновациите, креативността и нестандартните подходи и похвати в съвременния
бизнес са ценени повече от всякога до сега. Същевременно, все още много от организациите
разчитат основно на строга йерархична структура и ясни правила и норми, които поставят
граници и могат да представляват препятствие пред развитието на иновативни идеи и
проекти вътре в структурите. Въпреки че с времето от началото на XX век до днес се
наблюдава трансформиране на организационните системи от механистични затворени
(ригидни, авторитарни, с висока формализация и добре разпределена йерархия), към
органични отворени (гъвкави, подвижни, адаптивни, с ниска формализация и
децентрализация), много от тях все още не позволяват и не предлагат възможност на
служителите да разгърнат иновативните си идеи и потенциал в рамките на институцията, в
която работят. Същевременно, в съвременната икономика, настъпват непрекъснато
структурни промени и степента на несигурност и нестабилност се повишава [1]. Това
поставя още едно предизвикателство пред стартирането и оцеляването на малкия и среден
бизнес, който е от изключителна важност за създаването и предоставянето на работни места
и поддържането на благосъстоянието на местни и регионални общности [2]. Той трябва да се
адаптира към външната среда и настъпващите в нея промени, като същевременно запази
своята конкурентоспособност. За постигането на тази цел е необходимо малките и средни
предприятия да притежават способност за постоянно развиване и въвеждане на иновации,
които намират израз в създаването на ново знание или в интегрирането на вече
съществуващи компоненти на знанието, но комбинирани по нов начин. Иновациите от своя
страна зависят от вътрешно-фирмени фактори като организационна култура, организационни
практики, наличие на конкурентно предимство, от факторите на променящата се външна
среда и от базовите компетенции на предприемача. Тази ситуация поражда нуждата от
изграждане на нов тип структури, които подпомагат развитието и реализирането на
иновативните идеи и предлагат среда на взаимна подкрепа, помощ и споделяне. Така през
80-те години в САЩ вече динамично се развиват бизнес инкубаторите, а в началото на XXI
век се зараждат и коуъркинг пространствата, като и двата бизнес модела са насочени към
подкрепа на иновациите и развитие и стимулиране на малкия и среден бизнес, който има
централна роля в и е двигателят на всяка икономика [24]. Ето защо стимулирането и
насърчаването на работата на бизнес инкубаторите и коуъркинг пространствата, както на
национално, така и на глобално ниво е от изключителна важност за създаване и поддържане
на устойчива икономика.
СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРА
Първият Американски инкубатор е отворен от Джозеф Манкусо (Joseph Mancuso) през
1959г. От тогава насам, програмите за бизнес инкубиране са се очертали като успешни
средства за икономическо развитие в световен мащаб [18].
Програмите за бизнес инкубиране са създадени за ускоряване на успешното развитие
на предприемачески компании през годините на формирането им, когато те са най-уязвими,
помагайки им да оцелеят и да се развият, посредством набор от ресурси и услуги за бизнес
подпомагане, развити или управлявани от мениджмънта на инкубатора и предоставени както
вътре в инкубатора, така и сред мрежата от контакти [16, 18]. Бизнес инкубаторите предлагат
на предприемачите проактивна подкрепа с добавена стойност и достъп до ценни средства,
информация, обучение, контакти, капитал, които иначе биха били недостъпни. Инкубаторите
предоставят връзки с: индустрии; услуги за повишаване и развитие на бизнеса; подобряване
на умения и техники; технологични съвети и помощ за предпазване на интелектуалната
собственост; маркетинг съвети; достъп до потенциални частни инвеститори и стратегически
партньори [7]. Основна цел на бизнес инкубаторите е производството на успешни фирми,
които ще напуснат инкубатора жизнеспособни и стабилни. Критично важно за дефинирането
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на инкубатора е осигуряването на управленско ръководство, техническа помощ и
консултиране, изготвени за млади, разрастващи се компании [18].
Дефиниция, която обхваща почти всички основни елементи на гледните точки,
относно бизнес инкубаторите е предоставена от М. Хакет и Д. Дилтс (Hackett and Dilts):
„Бизнес инкубаторът е споделено офис пространство..., което се опитва да
осигури.... стратегическа система от интервенции с добавена стойност, която включва
мониторинг и бизнес подпомагане...с цел улеснение на успешното развитие на рисковата
инвестиция, като същевременно съдържа в себе си и стойността на техния потенциален
неуспех... Важно е да се гледа на инкубатора в неговата цялост...той е мрежа от хора и
организации.” [14, 15]
Друга дефиниция е предложена от Х. Ал-Мубараки (H. Al-Mubaraki) в статията
Critical activity of successful business incubation, в която прави обобщение на наличната
литература и извежда следното определение за бизнес инкубатор:
„Комбинация от хора, процеси на бизнес развитие и инфраструктура, създадена да
помага на стартиращи бизнеси, като им дава по-голям шанс за независимо установяване на
пазара чрез гъвкави услуги като финансова подкрепа и операционни услуги”. [5]
СЪЩНОСТ НА КОУЪРКИНГА
Коуъркингът поставя началото си през 2005г., когато Брад Нойберг основава първото
официално коуъркинг пространство - „Citizen Space,” Сан Франциско, като реакция на
„асоциалните” бизнес центрове и непродуктивната среда на работата от вкъщи. През 2013г.
функциониращите коуъркинг пространства в цял свят са над 3000, като в тях работят повече
от 100,000 души. [4].
М. Шуерман (Schuermann), автор на една от малкото книги, посветени на коуъркинга,
извежда определение за коуъркинг пространство:
„Интегриран и гъвкав работен и бизнес модел, който се фокусира върху нуждите на
предприемачите, креативните работещи и тези от познавателната сфера. Всички
коуъркинг пространства споделят 5 основни ценности – сътрудничество, общност,
устойчивост, отвореност и достъпност. В допълнение на работното пространство има
изградени мрежи за споделяне на знания, иновации и продължаващо обучение, което да
помогне на коуъркърите в техните начинания”. [21]
Чрез терминa „коуркинг” се обозначава концепт, който се отнася до създаването,
динамиката и развитието на децентрализирано движение на разнообразни групи от хора,
които не е необходимо да работят за една и съща компания или по един и същ проект, но
работят един до друг и споделят работно пространство и ресурси [10].
Поставянето на фокус върху изграждане на общност и сътрудничество между
членовете на коуъркинг пространството разграничава коуъркингът от другите споделени
офис пространства. Работещите в коуъркинг пространство са обединени около ядро от
конкретни споделени ценности. В основата на коуъркинг движението лежи допускането, че
хора с различни професии, проекти и цели, които работят заедно, макар и независимо един
от друг, в едно пространство, постигат хармония и разбиране помежду си, което може да
доведе до взаимни ползи [10].
Коуъркингът подкрепя малкия бизнес и му предоставя сигурно място за растеж и
възможност за обогатяване на знанията и уменията от други по-опитни членове на
пространството [17]. Резултатите от третото глобално коуъркинг изследване показват, че
след фрилансърите (53%), следващият най-голям дял от работещите в коуъркинг
пространства са предприемачи, които имат наети от тях служители (14%) [12].
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗИ
Цел
Цел на настоящия доклад е да изведе и съпостави спецификите на двата бизнес модела
за стимулиране на малкия и среден бизнес – бизнес инкубатора и коуъркинга.
Задачи
Основни издигнати изследователски задачи са извеждане на сходните и
различаващите ги характеристики и установяване дали коуъркингът е резултат от развитието
и трансформирането на бизнес инкубаторите или представлява качествено нов
организационен подход.
Хипотези
Хипотеза 1: Допускаме, че резултатите от сравнителния анализ ще покажат наличие
на повече сходства, отколкото различия между бизнес инкубирането и коуъркингa.
Хипотеза 2: Допускаме, че ако има повече различия, това ще докаже че коуъркингът е
самостоятелен организационен подход.
БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ И КОУЪРКИНГ ПРОСТРАНСТВА – ТИПОЛОГИЯ
Изследването на разновидностите на бизнес инкубаторите и коуъркинг
пространствата дава възможност за откриване на сходства в начина, по който те са
организирани. Разрастването на коуъркинга през последните години води до появата на
различни форми на бизнес модела. Определени са пет основни категории, които се
различават по размер, индустрии и тип управление, докато бизнес инкубаторите съществуват
в множество разновидности и са категоризирани по различни параметри, но биха могли да се
обединят основно според начина им на финансиране в следните четири типа.
Типове бизнес инкубатори
• публични инкубатори или инкубатори с нестопанска цел – правителството или
неправителствена организация, чиято основна цел е насърчаването на
икономическото развитие, спонсорират този тип инкубатори.
• частни инкубатори - те са управлявани от инвестиционни групи, предлагащи
рисков и начален капитал, или от корпорации и партньорства, занимаващи се с
развитие на недвижими имоти (осигуряват офис пространство и предоставят
гратисни услуги за подпомагане). Тези инкубатори търсят възвращаемост на
инвестирания от тях капитал.
• инкубатори, свързани с академичната среда - фокусът им е върху развитието на
факултетите и осигуряването на среда за бизнес, произтичаща от изследванията,
извършвани в тези факултети.
• публично-частни инкубатори – представляват съвместни усилия между
правителствени и неправителствени организации. Този тип на инкубация предлага
предимството, държавното финансиране да бъде използвано за подпомагане на
частния сектор [7].
Типове коуъркинг пространства
• коуъркинг пространства със средна и голяма общност – определя се според броя
на работните места, а не според специфична или стратегическа ориентация на
дадена индустрия, което позволява достъп на голям спектър от професии.
• коуъркинг пространства с малка общност – тук важно е не толкова хора, колкото
споделянето на 5-те основни ценности.
• коуъркинг пространства, основани от корпорации – все повече големи
корпорации откриват бизнес модела на коуъркинг пространството като възможно
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допълнение към организирането на работата и стимулиране на иновациите. В тези
случаи коуъркинг пространствата могат да бъдат ограничени за ползване само от
служители на корпорацията или да са отворени за външни коуъркъри от
партниращи компании и фрилансъри [8, 21].
• коуъркинг пространства, свързани с университети – те работят върху
изграждането на мостове между теорията и практиката и помагат на студентите да
реализират практически проекти. Коуъркинг пространствата, свързани с
университети имат много потенциал, но срещат финансови затруднения.
• pop-up коуъркинг пространства – те са временно активни общности. Служат като
тестова лаборатория за бъдещо перманентно коуъркинг пространство или са
отворени от компания за специфичен проект [21].
От представените типологии на бизнес инкубаторите и коуъркинг пространствата се
забелязват сходства в начина на организиране и функциониране в една от разновидностите
на бизнес моделите - инкубатори, свързани с академичната среда и коуъркинг пространства,
свързани с университети. Обвързването на двата модела с Университетските среди
свидетелства за усилията на бизнеса да изгради връзки между академичните структури и
практиката, което ще подпомогне плавния преход между тях и ще осигури младежка заетост,
което представлява сериозен икономически проблем в световен мащаб. Друг важен аспект на
тези взаимовръзки е насърчаването на студентите по посока предприемачество и иновации и
предлагането на възможности за реализиране на иновативните им идеи в успешен стартиращ
бизнес. По този начин и инкубиращите програми, и коуъркингът оказват подкрепа и
стимулират развитието на малкия бизнес.
БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ И КОУЪРКИНГ ПРОСТРАНСТВА –
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Параметри за сравнение
За да се задълбочи изследователското търсене на отговора на въпроса „дали
коуъркингът е качествено нов организационен подход, подпомагащ малкия и среден бизнес”,
на базата на литературен обзор в изследваната сфера, в настоящия доклад са изведени осем
фактора, по които двата бизнес модела могат да бъдат съпоставени. Този подход позволява
да се откроят основните прилики и разлики по между им и предоставя по-ясна картина
относно наличието или липсата на причинно-следствена връзка между бизнес инкубаторите
и появата на коуъркинга. Тези фактори обхващат организацията, управлението и начина на
функциониране и са формулирани по следния начин: процес на подбор и селекция на
кандидати, мениджмънт и супервизия, финансиране на работещите вътре, условия на труд и
предлагани услуги, цели, ценности, вътрешно взаимодействие и фактори за напускане.
1. Процес на подбор и селекция на кандидати
Както във всяка една организация, така и в бизнес инкубаторите и коуъркинг
пространствата се извършва процес на подбор и селекция на кандидатите. В двата бизнес
модела обаче, тези процедури се различават според изведените критерии за допускане. В бизнес
инкубаторите основният критерий за селекция е бизнес идеята или проектът, с който се
кандидатства, като единствено онези, които имат осъществими бизнес идеи и изпълним бизнес
план биват допуснати [7]. Заедно с това, важен елемент при кандидатстване в инкубаторите е
компаниите, които кандидатстват да са в своя стартиращ или ранен начален етап на развитие
[9]. От своя страна, при кандидатстване в коуъркинг пространство, основен критерий е
съответствието между кандидата/ите и коуъркинг общността, като се поставя акцент върху
споделянето и интернализирането на петте основни ценности в коуъркинга - сътрудничество,
общност, отвореност, устойчивост и достъпност [10], като изключение правят някои коуъркинг
пространства, които са професионално специализирани и допълнителен критерий се явява
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сферата на заетост на кандидата. Заедно с това, в коуъркинг пространствата се допускат не само
стартиращи компании, но и „фрилансъри” (независими работещи), „телекъмютъри” (работещи
на място, далече от тяхното обичайно работно място), предприемачи и малък бизнес.
2. Мениджмънт и супервизия
Мениджърският екип на програмите за бизнес инкубиране притежава умения за коучинг,
обучава и развива новите предприемачи, предоставя им техническа помощ и консултиране и
подпомага техния успех, като крайната му цел е успешното дипломиране (излизане) на фирмите
от инкубаторите [5, 6, 18]. Мениджърите снабдяват обитателите с широк обхват от бизнес
консултации и съответстващи услуги, които са от съществено значение в процеса на стартиране
и развитие на нов бизнес, в който предприемачите могат да имат добро техническо разбиране за
техния бизнес, но да притежават ограничен бизнес опит. Така, по време на целия процес на
инкубиране на бизнес идеята е налице непрекъснато взаимодействие между мениджърите и
предприемачите, оказва се подкрепа и се осигурява менторство [19].
Подобно на бизнес инкубаторите, в част от коуъркинг пространствата се предоставят
консултантски услуги, свързани с бизнес планиране, счетоводство, право и т.н., както и
възможности за обучение в различни сфери. За разлика от бизнес инкубаторите обаче, в
коуъркинг пространствата обитателите работят самостоятелно, развиват и реализират
работните си задачи и проекти по свой начин, без това да е обвързано с мениджърите на
коуъркинг пространствата. Процесът на работата на „коуъркърите” и постигнатите от тях
резултати не подлежат на супервизия, анализ, оценка и менторство от страна на
мениджърския екип.
3. Финансиране на работещите вътре
Успешното стартиране или разширяване на даден бизнес изисква наличие на
финансови средства, чието набиране е сериозна трудност за предприемачите и МСП.
Страхът от поемане на рискове прави инвеститорите и банките резервирани по отношение на
финансирането на фирми, които са в начален етап на създаване и ранно развитие [1, 2].
Бизнес инкубаторите от своя страна се опитват да подпомогнат помещаващите се фирми и да
намалят рисковете от евентуален неуспех като осигуряват капитал чрез заеми; свързват
фирмите с инвестиционни „ангели”; работят с фирмите върху усъвършенстване на
кандидатурите им за рисков капитал и им осигуряват връзки с рискови инвеститори; помагат
им при кандидатстване за заеми [25].
В коуъркинг пространствата не съществува такъв тип взаимодействие между
обитателите и мениджърите. Финансова помощ и подкрепа може да се потърси и открие
посредством коуъркинг общността, включително и мениджърския екип, използвайки
мрежите от контакти, които те са създали извън коуъркинг пространството.
4. Условия на труд и предлагани услуги
Условията на труд, които предлагат бизнес инкубаторите и коуъркинг пространствата
имат своите сходства - осигуряване на достъп до пространство за наемане, като при
коуъркинга се предлагат различни варианти на организиране на пространствата и
разнообразни възможности за работа в тях (гъвкави и фиксирани бюра, екипни бюра, малки
офиси). Заедно с това и двата бизнес модела притежават инфраструктура, която се
доближава до стандартните офиси (зали за срещи, офис консумативи, интернет [22]. В
инкубаторите се осигуряват основни бизнес услуги, консултиране, бизнес планиране, правно
консултиране, маркетинг план за бизнес развитие, технологична помощ, подпомагане в
процеса на получаване на финансиране, необходимо за растежа на стартиращата компания,
както и тренинги и обучения. По подобн начин, в коуъркинг пространствата се предлагат
правни, счетоводни, финансови, технически, маркетинг и т.н. услуги, както и събития,
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тренинги, обучения и уъркшопи които могат да бъдат затворени, само за работещите там, и
отворени – с участието на хора извън коуъркинг пространството [5, 22, 25].
5. Цели
Основни цели на бизнес инкубаторите са насърчаване на климат за предприемачество
и създаване на нови успешни фирми, които да напуснат инкубатора финансово
жизнеспособни и стабилни. Те от своя страна имат потенциал да създадат нови работни
места и да съживят, разнообразят и развият локалната, регионалната и националната
икономика [5, 18, 25].
В наличната коуъркинг литература все още няма ясно формулирани централни цели,
но би могло да се обобщи, че основна цел на коуъркинга е създаване и поддържане на
подкрепяща, функционираща и устойчива общност, която обединява специалисти от
различни сфери на заетост и подпомага работата и излизането от изолацията на самозаетите
работещи. Създаването на тази общност от своя страна, цели обмен на знания, идеи и опит
между различни професионалисти, което повишава възможността за достигане до и
пораждане на иновативни идеи, развитието им в проекти и реализирането им на практика.
6. Ценности
Основна ценност в бизнес инкубаторите е успешното развитие и реализация на бизнес
идеите и нововъзникващите компании посредством съчетаване на услуги за подкрепа на
бизнеса, докато в коуъркинга ценностите са насочени навътре, към междуличностното
взаимодействие на обитателите на пространството [25]. Централните ценности в коуъркинга
са сътрудничество - междуличностното взаимодействие и взаимопомощ в коуъркинг
пространството дават възможност много по-бързо и лесно да се достигне до ресурси, знания
и експертно мнение, които възникват като необходимост в процеса на работата на индивида;
общност - индивидът е заобиколен от други единомислещи, мотивирани, креативни хора, с
различна сфера на заетост и опит, което повлиява положително на продуктивността;
устойчивост - отнася се до подкрепата, помощта и опората, която си оказват обитателите;
готовността за даване и допринасяне на всеки един от индивидите е това, което превръща
общността в устойчива единица; отвореност - коуъркингът се стреми към прозрачност и
отвореност, което позволява на членовете на пространството да се облагодетелстват когато
идеите се споделят и дискутират свободно, и достъпност- предоставяне на място за работа,
което е както финансово, така и физически достъпно [4, 10].
7. Вътрешно взаимодействие
Важно предимство на обитаването и на бизнес инкубатор, и на коуъркинг
пространство е възможността за създаване на връзки с други предприемачи и специалисти от
различни сфери. Бизнес инкубатори и коуъркинг пространства, които насърчават и улесняват
тази мрежа от контакти, допринасят за потенциалния успех и на двете страни – и на
обитателите, и на пространствата. Обитателите и на двете бизнес звена могат да споделят
ценен бизнес опит, да обменят технически съвети, да създават бизнес контакти и да се
подкрепят в усилията си за изграждане на успешна фирма, в случая на бизнес инкубаторите,
и в усилията си за развитие и разрастване на бизнеса, в случая на коуъркинг пространствата.
И в двата бизнес модела е важно мениджърите да са отдадени на развитието на общността,
да окуражават създаването на мрежа от връзки между обитателите и установяването на
контакти с фирми извън пространствата, като използват и собствените мрежи от контакти, за
да стимулират комуникацията между обитателите и фирмите [12, 19].
8. Фактори за напускане
Що се отнася до напускането на бизнес инкубаторите и коуъркинг пространствата, се
наблюдават известни различия. В много от бизнес инкубаторите, като задължително условие
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се поставя, в рамките приблизително на три години след началото на инкубиращата програма,
стартиращите фирми да са успели да се развият до такава степен, че да могат да я завършат и
напуснат, реализирайки се успешно на пазара, като финансово стабилни и развиващи се
бизнеси. Според Д. Адкинс (D. Adkins) от Американската Национална Асоциация за Бизнес
Инкубиране има няколко основни индикатора, необвързани с времевите ограничения, които
свидетелстват кога един бизнес може да напусне инкубатора [20]:
• Ключов Мениджмънт – успяла ли е компанията да създаде правилния мениджмънт?
• Паричен поток – притежава ли компанията история на паричен поток, която да
свидетелства за възможностите им да оцеляват самостоятелно?
• Размер – изисква ли компанията повече офис пространство от това, което обикновено
се отпуска в инкубаторите?
• Мениджмънт – успяла ли е компанията да наеме квалифициран екип от мениджъри?
• Финансиране – получила ли е компанията инвестиционно финансиране, което може да
им помогне да продължат напред? [20]
За разлика от този систематизиран, контролиран и регулиран процес на завършване и
напускане на инкубиращата програма, в коуъркинг пространствата мотивите и причините за
напускането им са различни. В коуъркинга няма наложени времеви ограничения за периода на
членство и няма супервизия и анализ на процеса на развитие и успеваемост на бизнеса на
съответния обитател. Мениджмънтът на коуъркиг пространствата се стреми към запазване и
поддържане на изградената общност. Съответно, изведените по-горе индикатори за напускане
на инкубиращите програми са неприложими в коуъркинга. Най-малко един на всеки десет
„коуъркъри” посочва като основна причина за напускане на коуъркинг пространството
разрастването на управлявания от него бизнес, който физически вече не може да се помещава в
коуъркинг пространството – увеличава се броя на наетите служители и се поражда
необходимостта от самостоятелно офис пространство. Някои коуъркинг пространства, които
имат възможност да се разрастват пространствено предлагат на тези бизнеси самостоятелни
офиси към коуъркинг пространството, като по този начин се предоставя възможност те да
останат част от коуъркинг общността, като същевременно получат необходимото им лично
пространство. Друга причина за напускане е намирането на нова работа, която изисква да се
преместят от коуъркинг пространството, като резултатите от третото глобално коуъркинг
изследване разкриват, че това е причина за 23% от всички бивши „коуркъри” [11].
КОУЪРКИНГ ИНКУБАТОР
Възможен и от скоро съществуващ резултат от двата бизнес модела, така важни за
подпомагане на малкия и среден бизнес, са „хибридите” между бизнес инкубатор и коуъркинг
пространство, наречени коуъркинг инкубатори. Те са съчетание на класическия бизнес
инкубатор модел с добавени коуъркинг елементи, които са основно асоциираните с коуъркинга
ценности – отвореност и фокус върху дългосрочно изграждане на общност. Също така, те са
отворени не само за стартиращи компании, но и за фрилансъри и независими работещи. Другото
основно различие с бизнес инкубаторите е, че в коуъркинг инкубаторите няма времеви
ограничения за членството на стартиращите компании и фрилансърите. То е безсрочно и
позволява фокусът да бъде изместен върху изграждането на общност [9]. Така коуъркинг
инкубаторите съчетават в себе си форма на инкубация за стартиращи компании, разполагайки с
необходимите специалисти, които да подпомагат процеса и коуъркинг общност, която осигурява
разнообразна мрежа от контакти и възможности за взаимодействие с професионалисти от
различни сфери, които от своя страна биха могли да подпомогнат успешното развитие на
стартиращите компании. Също така, компании, които са в начален етап от развитието си могат
да се присъединят към коуъркинг инкубатор, водени от желанието си да бъдат част от добре
структурирана общност, без да търсят професионална подкрепа и менторство за стартиращия им
бизнес, т.е. без да преминават през инкубационна програма.
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заедно, бизнес инкубаторите и коуърнкиг пространствата създават подпомагаща среда
за развитие на малкия и среден бизнес. Единият бизнес модел, бизнес инкубирането,
съпровожда иновативните идеи и стартиращите фирми в процеса на създаване, изграждане и
реализация на нов устойчив бизнес, докато коуъркингът осигурява среда за последващо
взаимодействие и дава възможност на вече реализиралите се предприемачи да работят в среда
на професионалисти от различни области, което може да им донесе допълнителни ползи.
От извършения сравнителен анализ между бизнес инкубаторите и коуъркинг
пространствата може да се направи извода, че различията в начина на управление,
организация и функциониране на двата бизнес модела са значително повече отколкото
приликите. Сходства бяха открити единствено между условията на труд и предлаганите
услуги и вътрешното взаимодействие. Причина за наличие на тези прилики е фактът, че и
двата бизнес модела работят по посока подкрепа и развитие на малкия и среден бизнес и
условията и услугите, които предлагат, съответстват на търсенето и изискванията от страна
на бизнеса. Сходствата при вътрешното взаимодействие в бизнес инкубаторите и коуъркинг
пространствата са обвързани с потребността на малкия и среден бизнес от разнородна среда,
която може да допринесе за тяхното бъдещо развитие и разрастване.
Коуъркингът се очертава като самостоятелен организационен подход за подпомагане
на вече реализиралия се малък и среден бизнес, като мениджърските усилия са фокусирани
върху изграждане на устойчива общност, стимулиране на активно вътрешно взаимодействие
и споделяне, интернализиране и поддържане на централни ценности.
В заключение, въпреки че бизнес инкубирането и коуъркингът могат да бъдат
разглеждани като два отделни организационни подхода, наличието на „хибриди” между тях,
т.нар. коуъркинг инкубатори, свидетелства за необходимостта те да не се разглеждат
поотделно и да не се приемат като взаимно изключващи се, а да се акцентира върху
приемствеността, която съществува между тях и да се приемат като двата екстремума на
един континуум, в който са разположени техни вариации, оказващи помощ и подкрепа на
малкия и среден бизнес на различни етапи от развитието му.
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ВЪЗПРИЯТИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ И ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р Ергюл Таир, Департамент Психология, ИИНЧ-БАН
PERCEPTIONS OF DISCRIMINATION IN THE LABOR MARKET
IN REPRESENTATIVES OF DIFFERENT ETHNIC AND AGE GROUPS
IN BULGARIA
Assoc. Prof. ErgyulTair PhD, Department of Psychology, IPHS-BAS
Докладът проследява различия във възприятията за дискриминация на пазара на труда (отказ за наемане
на работа) при представители на различни етнически и възрастови групи. Изследвани са 697 лица на
възраст от 18 до 66г. от цялата страна, от които 393 се самоопределили като българи, 161 като роми и 143
като турци. Резултатите представят прилики и някои значими различия във възприятията на
представителите на трите етнически групи в страна относно характеристиките, които са били определящи
за отказа за назначаване им на работа. В същото време се констатират и някои възрастовите и
образователни различия във възприятията на характеристиките, определящи отказа за наемане на работа.
The paper traced out the differences in perceptions of discrimination in the labor market (job rejection) in
representatives of different ethnic and age groups. We were studied 697 people aged from 18 to 66from across
the country, of which 393 identified themselves as Bulgarians, 161 as Roma and 143 as Turks. The results
provide some important similarities and differences in perceptions of the representatives of the three ethnic
groups in the country about the features that were crucial for the rejection of their employment. At the same
time results discovered some age and educational differences in the perception of the characteristics defining the
rejection of employment.

Правото на равенство и равноправно отношение е сред основните принципи на
модерното общество. Равноправното третиране защитава правата и възможностите на всеки
и е ключова предпоставка за постигане на достъпни за всички трудови пазари и социална
кохезия. Нещо повече, предоставянето на политики, осигуряващи равноправие подпомага
развието на пазарите, защото тези политики съдействат за постигане на пълния потенциал на
всяка личност и откриването на правилните хора за правилната работа. Две европейски
директиви регламентират равноправнототретиране[6]. Директива 2000/78/EКзабранява
дискриминация при наемане на работа на основата на религия, убеждения, увреждания,
възраст и сексуална ориентация. Директива 2000/43/EКзабранява дискриминация на
основата на расов и етнически произход в широк кръг от области, включително заетост,
образование, социална защита и предоставянето на блага и услуги.
Отказът за предоставяне на равни възможности има висока цена не само за тези, които
са засегнати, но и обществото като цяло, защото дискриминацията в ущърб на правата и
възможностите на индивидиите води до пилеенена човешки ресурси и причинява социалната
дезинтеграция. Нещо повече, като имаме предвид настоящите демографски тенденции в
Европа – застаряващо население, ниска раждаемост и в резултат на това намаляване на
работната сила – равноправното отношение вече не е само въпрос на социална
справедливост, но и икономическа необходимост. Също така трябва да се признае, че
въпреки директивите и старанието на отделните страни и институции, равноправното
третиране все още не е реалност в ЕС днес. Европа трябва да извърви дълъг път, за да
постигне тази цел[10].
Равенство и дискриминация
За да очертаем теоретичната и концептуална рамка на равенството и дискриминацията
трябва да погледнем на нещата от позициите на две дисциплини – право и социална наука.
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Три подхода към равенството
Важно е да се осъзнае, че равенството може да бъде теоретизирано по много различни
начини, като съвременният теоретичен подход предпоставя разграничение между три
различни идеала за равенство [10]:
1) Формално равенство – има процесуален характер и изисква съгласувано третиране
на физическите лица. С други думи, всички лица трябва да се третират еднакво, а не въз
основа на характеристики, които нямат обективно значение в дадена ситуация. Формалното
равенство се прилага чрез стриктна забрана за дискриминация.
2) Равенство на резултатите – има по-скоро материален характер и се фокусира
върху крайните резултати от политики, целящи постигането на справедливо разпределение
на блага, стоки и услуги. Постигането на равенство на резултатите изисква действия, които
излизат извън рамките на прилагането и изпълнението на основни закони и политики за
борба с дискриминацията. Често постигането на това равенство предполагаконкретни
действие, като напр. използването на квоти и другипублични интервенции.
3) Равенство на възможностите – стремежът е постигне на баланс между
предходните два подхода, като акцентът е върху осигуряването на равен шанс за всички
участници в дейности като образование, заетост и здравеопазване. Подходът се фокусира
върху изравняването на изискванията към всички чрез ограничаване на предразсъдъците и
процесите, водещи до дискриминационни резултати, както и чрез компенсиране на
несправедливите (неравномерните) характеристики чрез позитивни действия.
Различните понятия за равенство отразяват разбиранията за справедливост, както и
използвания конкретен подход в дадено общество, и на практика са свързани с
преобладаващиякултурен, политически и социален климат, и споделените ценности в
обществото. Отделните страни в общността са прилагалипрез времеторазлични модели,
докато в настоящето се сформира общ подход за забрана за дискриминацията, базиран на
споразумение и консенсус по темата[10].
Европейски директивни за равноправно отношение
Правото на равенство пред закона и защита срещу дискриминация за всички лица
представлява всеобщо право признато от широк кръг международно съгласувани
инструменти за правата на човека, като например Всеобщата декларация за правата на
човека, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова
дискриминация (CERD) и конвенциите на ООН за граждански и политически права (ICCPR)
и за икономически, социални и културни права (ICESCR), кактои Европейската конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи (ECHR), която всички страни в
общносттаса подписали.
Нивото на защита от дискриминация значително се повишава след приемането в ЕК на
двете директиви през 2000г., споменати по-горе [6]. Целта на тези директиви е да
регламентират основната рамка за борба с дискриминация, с оглед прилагането в държавитечленки на принципа на равно третиране. Равното третиране е определено в Директивите като
липса на пряка и непряка дискриминация. Двете директиви покриват следните области:
дискриминацията на основата на расов или етнически произход, религия или убеждения,
увреждане, възраст и сексуална ориентация е забранена по отношение на: а) условията на
достъп до заетост, самостоятелна заетост и упражняване на занятие, включително
критериите за подбор и условията за наемане, независимо от сферата на дейност на всички
нива на професионалната йерархия, включително повишение; б) достъп до всички видове и
до всички нива на професионална ориентация, професионална квалификация, висше
професионално обучение и преквалификация, включително придобиване на практически
опит; в) условия за наемане и условия на труд, включително условия за уволнение и
заплащане; г) членство и участие в организации на работниците или работодателите или
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друга организация, чието членове упражняват представителите на дадена професия,
включително ползите, осигурени от такива организации. В допълнение, дискриминацията на
основата на расов или етнически произход е забранена по отношение на: д) социална
закрила, включително социално осигуряване и здравеопазване; е) социални придобивки; ж)
образование; и з) достъп до и доставка на стоки и услуги, които са на разположение за
общността, включително жилищно настаняване [10].
Като демократична правова държава Република България по Конституция гарантира
правата на всички свои граждани. Но за спазването на тази обща рамка са включени
антидискриминационни текстове в различни закони, а от 1-ви януари 2004г. в България е в
сила Закон за защита от дискриминация (ЗЗД), определян от експертите като един от найдобрите в ЕС. Законът трябва да осигури „равенство пред закона, равенство в третирането и
във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу
дискриминацията” [13]. В закона са дефинирани обстойно признаците, спрямо които се
забраняват дискриминационни действия, като се разграничават две форми на дискриминация
– пряка и непряка. Чл.4 (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на
пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход,
религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или
обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение,
имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закона или в
международен договор, по окйто Република България е страна. (2) Пряка дискриминация е
всяко по-неблагоприятно третиране на основата на признаците по ал.1 отколкото се третира,
било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. (3)
Непряка дискриминация е поставянето на основата на признаците по ал.1 в понеблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба,
критерий или практика, освен като разпоредба, критерий или практика е обективно
оправдан/а с оглед на законова цел и средства за постигане на целта са подходящи и
необходими [14].
Равенството, на свой ред, често синоним на равноправието пред закона, като принцип
означава, че всички български граждани, в това число и уязвимите групи като етнически и
сексуални малцинства, възрастни хора и др. имат правото да бъдат третирани спрямо другите
на равни начала от закона. Българските закони в областта на здравеопазването, социалното
подпомагане, труда и образованието санкционират фактическото социално неравенство и се
стремят да го коригират, преобразувайки го в правноравенство (равноправие). Равноправието
обаче представлява за ирелевантен факта, че в действителния живот съществуват дълбоки
социални различия и че към хората се подхожда като към равноправни поради фактическото
им положение.
Перспективата на социалната наука
Голяма част от участниците в дискусията по темата приемат, че дискриминацията е
нещо, което се случва в определен момент във времето, в рамките на дадена област на
живота, и обикновено включва ограничен брой индивиди, т.е. жертвата(ите) и
извършителя(ите). Тази гледна точка, която може да се характеризира като
"епизодичномнение за дискриминация", е свързана и вероятно произлиза от областта на
правото, където - за целите на определянето на отговорността идентифицирането на
конкретни жалбоподатели и респонденти е от решаващо значение. Но дискриминацията, и
неговото въздействие върху живота на засегнатите лица и на обществото като цяло, не може
да бъде правилно разбрана, ако не се разгледа в по-широк контекст и като динамичен процес,
който функционира с течение на времето по редица, често неочаквани, начини [10].
За да разберем причините за дискриминация е важно да се разгледат два аспекта: 1)
Как предразсъдъците и стереотипите са свързани с дискриминационното поведение; и 2) Как
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практики и други действия, които не са мотивирани от предразсъдъци могат да генерират
дискриминация.
Предразсъдъкът се отнася до несправедливо или неоснователно формирани
негативни убеждения, предположения и/или чувства към определена група хора. Тези
предположения, убеждения и емоции обикновено представляват погрешни или некоректни
генерализации или регидни и негъвкави нагласи. По-добре могат да се разберат
предразсъдъците, ако разгледаме идеята за три компонетната им структура [пр.4]:
Негативни стереотипи (когнитивен компонент). Стереотипите са стандартизирани
мисловни картини, поддържани съвместно от членове на една група за друга група или
явление. Стереотипите представляват обикновено опростени или свърхгенерализирани
мнения, още по-конкретно, възприетите характеристики на групата се приписват на всеки
неин член. Стереотипите могат да произлизат от културата, в която човек се социализира, от
реални различия между групите (напр.културни и социално-икономически различия), а също
така да се дължат на когнитивни пристрастия в резултат на процеса на категориална
диференциация между групите.
Негативни чувства (афективен компонент). Негативните чувства могат да са резултат
от различни източници, като напр. негативна оценка на стереотипите, при които негативни
чувства се изпитват към конкретен човек само поради неговата принадлежност към
определена група.
Поведенчески модели, като например поддържане на социална дистанция
(поведенчески компонент). Под социална дистанция се разбира липсата на контакт, по-скоро
доброволен контакт между предубеденото лице и човека и/или групата, към която има
предръзсъдъци. Изследванията в областта на социалната психология са установили, че
предразсъдъците намаляват в резултат на доброволни контакти между групите, особено ако
контактите са с достатъчна честотата, продължителност и близост и се осъществяват между
хора с еднакъв статус [пр. 11]. Въздействието на честите контакти върху намаляването на
предразсъдъците е установено най-вече по отношение на етническите и сексуалните
малцинства, докато по отношение на възрастните хора е по-ограничено. Трябва също така да
отбележим, че контактите могат да имат и негативен ефект: дори само едно-единствено
преживяване с предубеждение може да има значително негативно въздействие върху това
как членовете на групата се чувстват в междугруповия контекст, както и на бъдещото
взаимодействие между групите [пр. 12].
Тези три компонента обикновено се подсилват взаимно, образувайки предубедено
отношение (нагласа), но значението на всеки един от тези компоненти варира от човек до
човек и от ситуация в ситуация. Като цяло, негативните чувства водят до социална
дистанция (избягване на контакт), което от своя страна създава необходимото пространство
за поддържане на негативните стереотипи, които след това отново да служат за засилване на
негативните чувства [10]. Връзката между нагласи (като предразсъдъци) и поведение (като
например дискриминация) е сложна. Отправната точка е, че е налице причинно-следствена
връзка между предразсъдъците и дискриминацията: предразсъдъците безспорно определят
общата тенденция на дадено лице да дискриминира, но разбира се, че не можем да
предвидим с голяма точност конкретния дискриминационен акт [пр. 9].
Трябва също така да се подчертае, че не всички форми на дискриминация, или може
би дори повечето от тях, не могат да се припишат на предразсъдъците или на
интернализираните стереотипи. Дискриминацията, дори и от правна гледна точка, не е
необходимо да се основава на намерение за дискриминация, независимо дали е пряка или
непряка. Например, непряка дискриминация може да се извърши, дори когато смятани за
неутрални критерии или практики в действителност имат обратен ефект върху членовете на
дадени равни групи. Непряката дискриминация много често е по-скоро въпрос на
небрежност или незнание, отколкото на предразсъдъци. Може дори да бъде част от една
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формалната или неформалната организационна култура, и може в някои случаи да бъде
много трудна за забелязване [10].
Етническо многообразие на пазара на труда
В специфичния контекст на бизнес средата и пазара на труда се преплитат
едновременно институционалните и неформалните социални проявления на процесите,
които обсъждахме по-горе – дискриминация и предразсъдъци. От една страна, организациите
са задължени да спазват антидискриминационното законодателство, а от друга, в работните
екипи, сред служителите и дори понякога сред работодателите неформално се проявяват
редица дискриминационни нагласи и поведения.
Според представително проучване на Евробарометър, дискриминациятана основата на
расов или етнически произход есред най-широко разпространената форма на дискриминация
в ЕС, като повече от половината изследвани лица споделят това мнение (61%), докато в
България процентът е по-нисък 40% [8].В друго изследване на Евробарометър се посочват
различни фактори, които в най-голяма степен биха поставили кандидатите за работа в
неблагоприятно положение – представянето им на интервюто за работа, тяхната възраст,
етническият им произход, полът и др. Три от тези фактори са посочени като решаващи от
близо половината участници в изследването – възраст (45%), етнически произход (42%) и
наличие на увреждане (41%)[7].
Таблица 1. Характеристики, поставящи кандидатите за работа
в неизгодно положение на пазара на труда [8]
Харакеристики, които биха поставили в неизгодно положение при
наемане на работа на двама кандидати с еднакви способности и
квалификация
Възраст
Външен вид, облекло или представяне
Цвят на кожата на кандидата или етнически произход
Увреждане (инвалидност)
Външният вид или начина, по който изглежда
Начинът на говорене (акцент)
Начинът, по който се изразява религиозна принадлежност
Пол
Сексуална ориентация
Тютюнопушене
Име на кандидата
Адрес на кандидата
Нито едно от посочените

БГ

ЕС (27)

69%
28%
30%
40%
27%
20%
13%
16%
12%
6%
11%
4%
4%

48%
48%
38%
37%
36%
30%
22%
19%
18%
16%
13%
9%
4%

Сред конкретните характеристиките, които биха поставили кандидатите за работа в
неизгодно положение най-често се посочват възрастта, наличието на увреждания и
произходът на лицата. Както илюстрира и Табл.1 водеща характеристика, която би поставила
кандидатите в неизгодна позиция, и вероятно би довела до отхвърлянето им, е възрастта.
Мнението е много по-валидно за близо половината от изследваните в ЕС и почти 70% от
българите. На второ място извеждат наличието на увреждане, а на трето място се посочват
характеристики, които са свързани с външния вид, цвета на кожата и начина на говорене –
характеристики, които са показателни за етнически и религиозен произход. Представените
по-горе резултати свидетелстват за подценяване в България на дискриминацията по повечето
признаци, свързани с етническия произход в сравнение с ЕС. Вероятно, това означава, че от
съответните хора се очаква да се справят еднакво добре с останалите, без да се отчитат
нуждите им от подкрепа като принадлежащи към по-непривилигировани група.
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Етническата структура на българското общество е традиционно многообразна, като
най-многобройни са групите на самоопределящите се като представители на българското
мнозинство (84,8%), на етническите турци (8,8%) и на ромите (4,9%), които за краткост в
настоящото изложение ще бъдат наричани българи, турци и роми. Наблюдават се значими
различия в нивата на заетост и безработица между тези три групи, въпреки че през отделните
отчетни периоди безработица се променя, обикновено тя е близо два пъти по-висока сред
представителите на мнозинството, отколкото при малцинствата. Напр. данните на НСИ за
заетостта през периода, в който е проведено и настоящото изследавне представят, че при
българите тя е 60,1%, при турците – 39,6%, а при ромите – 20,6%, докато нивата на
безработица са съответно 12,5% при българите, 25,8% при турците и 49,9% при ромите (при
общи за страната нива на заетост 55,5% и на безработица 15%) [3].Следователно,
безработицата е по-разпространена сред етническите групи на малцинствата и особено при
ромите. Наред с това, по данни от представително за България проучване на
равнопоставеността и дискриминацията на пазара на труда, проведено от НЦИОМ през 2010
г., възрастта, етническият произход и полът са сред най-честите причини за отказване на
работа. Етническият произход като пречка е посочван по-често от ромите (24,4%) и от
турците (12,6%) в сравнение с етническите българи (6,9%) [4].
Според редица български изследвания най-решаващ фактор по отношение намирането
на работа се оказва образованието, като по-високото образование предпоставя по-висока
заетост, по-висока социална сигурност, по-високо заплащане и по-кратък престой извън
пазара на труда – независимо от принадлежността към уязвими категории население [1,
2].Наблюдава се силно изразена правопропорционална линейна зависимост между нивото на
образование и дела на заетите лица. Оказва се, че полът, възрастта, етническата и
религиозната принадлежност играят по-малка роля на пазара на труда, отколкото
образованието.Образованието в българското общество до голяма степен можем да се приеме
и за етнически предопределено, имайки предвид, че 56,7% от ромите в страната имат пониско от основно образование (тоест начално, незавършено начално или изобщо не са
посещавали училище), при турците този процент е 26,7%, а при българите е 9,4% [3].
Ромите са считани за най-дискриминираната група в страната. Мерките за
преодоляване на дискриминацията спрямо тях са предвидени и в Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), одобрена от Министрески съвет
на 21.12.2011г., както и приетия План за действие за изпълнение на Националната стратегия,
с два периода: 2012-2014г., завършващ с изпълнението на Националния план за действие по
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, актуализиран през 2011г.; и вторият
период, обхващащ 2014-2020г. и съобразен със следващия програмен период на ЕС и
Оперативните програми за България до 2020г. В приетия сега План за действие са заложени
само дейности, които ще се изпълняват в първия период. Това обуславя засиления изсле,
актуализиран през 2011г.; и вторият период, обхващащ 2014-2020г. и съобразен със
следващия програмен период на ЕС и Оперативните програми за България до 2020г. В
приетия сега План за действие са заложени само дейности, които ще се изпълняват в първия
период. Това обуславя засиления изследователски интерес към проучванията, в които са
включени ромите.
За настоящото изследване интерес представляват не само ромите, а представителите и
на трите основни етнически групи (българи, турци, роми), както и различните възрастови
групи възприемат някои характеристики, които биха ги поставили в неизгодно положение, и
поради които работодателите биха им отказали наемане на работа.
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основна целна изследванетое да се установят различията във възприятията
напредставители на трите основни етнически групи в България (българи, турци, роми) и
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основните възрастови групи по отношение на характеристиките, поради които са били
дискриминирани на пазара на труда (отказ за наемане на работа).
Целта на изследването се реализира чрез следните задачи:
1. Извеждане на характеристиките, по които представителите на трите етнически
групи (българи, роми и турци) възприемат, че са били дискриминирани на пазара
на труда (отказ за наемане на работа).
2. Извеждане на характеристиките, по които представителите на различните
възрастови групи възприемат, че са били дискриминирани на пазара на труда
(отказ за наемане на работа).
3. Установяваневлиянието на образованието при възприемане на характеристиките,
по които представителите на трите етнически групи смятат, че са дискриминирани
на пазара на труда.
Хипотеза на изследването. Очакваме съществени различия във възприемането
нахарактеристиките, по които изследваните лица смятат, че са били дискриминирани на пазара
на труда (отказ за наемане на работа) в зависимост от тяхната етническа принадлежност и
възрастова група. Допускаме, че представителие на малцинствата в по-голяма степен, отколкото
тези от мнозинството ще посочват характеристики, свързани с етническия им произход и
образованието. Във възрастов план, очакваме по-младите лицада възприемат липсата на
достатъчен опит и умения като основна причина за отказ за наемане. Също така допускаме, че
липсата или недостатъчното образование при представителите на малцинствата ще оказва
влияние върху възприятията им за дискриминация на пазара на труда.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Метод на изследването
Методът и резултатите, които ще представим в настоящата работа са част от поголямо изследванена етническата толерантност в бизнес среда, в което са включени
нагласикъм труда и професионалната реализация, етническите дистанции и отношенията в
работата и др., които са част от широкомащабен проект 1 , но които няма да бъдат
дискутираницялостно тук. В настоящата работа са проследени възприятията за
дискриминация на пазара на труда и по-конкретно определени характеристики, поради които
на лицата е отказано назначаване на работа. Характеристиките, които са включени в
изследването са: възраст, пол и образование на кандидата, липса на умения или опит, и
етническа принадлежност. Изследваните лица оценяват тежестта на всяка една от посочените
характеристики с помощта на четири степенна скала от 1 („това не беше причината за отказ”
до 4 „това беше причината за отказ за назначаване на работа”).
Извадка
Изследването е проведено в периода май-ноември 2013г., и обхваща 697на възраст от
18 до 66г. от цялата страна, от които 383 жени и 314 мъже. По отношение на етническата
принадлежност 393 лица се самоопределят като българи, 161 лица като роми и 143 лица като
турци.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В съответствие с целта на изследването последователно ще представим резултатите от
възприятията за дискриминация на пазара на труда в зависимост от етническата
принадлежност и възрастта на лицата. В последствие ще проследим и различията във
възприятията в зависимост от образованието на основните етнически групи.
1

Проект „Етническатолерантност в бизнессреда: нагласинаработодателите и отношениенабългари, турци и
ромикъмтруда и професионалнатареализация“, финансиранполиниянаконкурс „Младиучени - 2011”, Фонд
„Научниизследвания” към МОМН (Дог. № ДМУ03/84).
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Таблица 2. Честотен анализ (ср. стойности и станд. отклонения) на характеристиките, които
определят отказа за наемане на работа при представители на трите етнически групи
Характеристики
Липса на достатъчно опит/стаж
Заради неподходящо образование
Заради това, че съм мъж/жена
Заради това, че съм българин/ром/турчин

Българи
(N=393)
2,48 (1,25)
1,74 (1,10)
1,25 (0,65)
1,16 (0,56)

Роми
(N=161)
2,21 (1,36)
2,37 (1,39)
1,34(0,82)
1,99 (1,26)

Турци
(N=143)
2,33 (1,20)
2,22 (1,27)
1,17(0,55)
1,82 (1,03)

Заради възрастта ми
Липса на необходимите умения

1,73 (1,07)
1,86 (1,05)

1,61 (1,05)
1,93 (1,20)

1,80 (1,18)
1,81 (1,01)

Проведеният дисперсионен анализ представи някои статистически значими различия
във възприятията на характеристиките, поради които е отказана работа при представителите
на отделните етнически групи. Може да се каже, че и при трите групи, водещата причина,
поради която им се отказва работа е липсата на опит/стаж, като все пак ромите го посочват
по-малко в сравнение с българите и турците (F=2.83, p=.05). За ромите липсата на опит е
характеристика, която стои на второ място по честота, като водещата причина поради, която
им се отказва работа е липсата на подходящо образование. Полученият резултат е
статистически значим като ромите и турците в по-голяма степен от българите посочват
липсата на подходящо образование като причина за отказ за наемане на работа (F=19.05,
p=.000).Резултатът не е изненадващ, като се има предвид по-ниското образователно ниво,
както на ромите, при които повече от половината (56,7%) имат по-ниско от основно
образование (тоест начално, незавършено начално или изобщо не са посещавали училище),
така и при турците, където близо една четвърт (26,7%,) имат по-ниско от основно
образование, докато при българите процентът им е 9,4[3].
Както може да се очаква етническият произход е характеристика, която се приема, че
оказва влияние за намирането на работа по-често при представителите на малцинствата,
отколкото при мнозинството (F=63.59, p=.000). Както и при други изследвания [4], така и в
настоящото, по-често ромите, следвано от турците посочват етническият си произход
катопричина за отказ за наемане, спрямо българите. Също така, може да се каже, че
възрастта, полът и уменията са по-универсални характеристики и при тях не се констатират
етнически различия, като полът е най-малко посочваната причини за отказ за наемане сред
всички останали характеристики и при трите изследвани групи. Разбира се, че може да се
поспори по темата за пола дали става дума за липса на влияние на полово-ролеви стереотипи
при наемане на работа и дали мъжете и жените имат еднакъв шанс за назначаване при равни
други условия, или по-скоро другите изследвани характеристики са по-определящи от пола.
Проведеният дисперсионен анализ за различия във възприятията на характеристиките,
водещи до отказ за наемането на работа при отделните възрастови групи представи
съществени различия при част от тях. Както може да се очаква, най-младите (до 25г.) смятат,
че им се отказва работа поради липсата на достатъчно опит/стаж (F=14.90, p=.000) и поради
липсата на необходимите умения (F=5.17, p=.002) в сравнение с останалите възрастови групи
(за подробности виж Табл.3). Докато, напълно предвидимо, най-възрастните лицата (над
45г.) възприемат отказа за работа като предопределен от възрастта им (F=43.02, p=.000)или
от липсата на подходящо образование (F=10.07, p=.000). Възприемането на етническия
произход като причина за отказ за наемане на работа е в най-малка степен характерен за
младите хора (до 25г.).
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Таблица 3. Честотен анализ (ср. стойности и станд. отклонения) на характеристиките, които
определят отказа за наемане на работа при различните възрастови групи
Характеристики
Липса на достатъчно опит/стаж
Заради неподходящо образование
Заради това, че съм мъж/жена
Заради това, че съм българин/ром/турчин

до 25г.
(N=145)
2,91 (1,46)
1,82 (1,09)
1,25 (0,72)
1,31 (0,75)

25-35г.
(N=221)
2,43 (1,24)
1,81 (1,13)
1,23 (0,69)
1,46 (0,95)

35-45г.
(N=157)
2,34 (1,27)
2,01 (1,26)
1,28(0,68)
1,52 (0,96)

над 45г.
(N=167)
1,98 (1,30)
2,44 (1,40)
1,25(0,62)
1,65 (1,06)

Заради възрастта ми
Липса на необходимите умения

1,49 (0,86)
2,16 (1,07)

1,33 (0,76)
1,74 (0,97)

1,67 (1,07)
1,76 (1,07)

2,46 (1,30)
1,93 (1,08)

Ако погледнем възрастовите различия през призмата на етническата принадлежност
се очертават някои тенденции, които са характерни за всички групи и някои различия,
обусловено от произхода. Младите българи (до 25г.) възприемат, че характеристиките,
поради които им се отказва работа са липсата на опит (F=11.07, p=.000) и необходими
умения (F=5.78, p=.001). По-възрастните българи (над 45г.) възприемат характеристиките,
поради които им се отказва работа по-скоро като свързани с образованието (F=3.14, p=.025)и
възрастта (F=19.22, p=.000). С други думи, тенденциите при българите съвпадат напълно с
тези при общата група. При ромите няма съществени различията във възрастов план, като
единствено по-възрастните роми (над 45г.), в съответствия с общите тенденции, се чувстват
най-дискриминирани при назначаване на работа поради своята възраст (F=13.01, p=.000).
При турците различия по отношение на изследваните характеристики е налице само при повъзрастните (над 45г.). В съответствие с общите възрастови тенденции и те се чувстват найощетени от своята възраст (F=12.30, p=.000) и поради липсата на подходящо образование
(F=9.47, p=.000). При тях обаче е налице и възприемане, че работа им се отказва и поради
етническата им принадлежност (F=2.71, p=.05).
Поради съществените образователни различия при представителите на трите основни
етнически групи в страна бяха проследени и различията във възприемането на
характеристиките, поради които лицата най-често са дискриминирани на пазара на труда в
зависимост от нивото на образование. При българите значимите различия в зависимост от
образованието на лицата се констатира при възприемане на отказа за назначаване поради
неподходящо образование (F=22.28, p=.000), поради възрастта (F=8.45, p=.000)и поради
липсата на необходими умения (F=5.46, p=.001). Съответно, с нарастване на образователния
ценз намалява усещането за дискриминация поради неподходящо образование, поради
напреднала възраст и поради липсата на умения, като тези въприятия са в най-малка степен
характерни за българите с висше образование. Тенденцията описана при българите е
характерна и за турците. Лицата с по-високо образование в най-малка степен приемат, че им
се отказва работа поради неподходящо образование (F=9.71, p=.000), поради напредване на
възрастта (F=2.73, p=.032) и поради липсата на подходящи умения (F=6.86, p=.000).
Тенденцията при ромите донякъде повтаря тази при другите две етнически групи, като с
нарастване на образованието намалява усещането за дискриминация поради неподходящо
образование (F=8.27, p=.000). В същото време при ромите са налице различия в зависимост
от образователния ценз и въприятията за дискриминация поради липса на достатъчно опит
(F=2.60, p=.028), като най-ощетени по този признак се чувстват лицата с основно и начално
образование в сравнение с тези със средно, но забележете и с незавършено образование.
Резултатът е интересен, защото ако приемем, че лицата със средно образование поради повисоката си степен на квалификация имат повече възможности за намиране на работа и
поради това се чувстват с по-голям опит, то възприятията на тези с незавършено образование
изглеждат неочаквани. Ако обмислим резултата през призмата на факта, че те нямат
подходящо образование, вероятно не е толкова изненадващо констатираното различие.
Както показва и резултатът за намаляване на усещането за дискриминация по признак
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образование с повишаване на ценза, то вероятно лицата с незавършено образование по-скоро
си обясняват отказа за назначаване с липсата на образование, отколкото липсата на опит.
Разглеждайки възприятията за дискриминация на пазара и различията в образованието
на отделните етнически групи заслужава да обърнем внимание и на нивата и сферите на
заетост при всяка една от тях. Обикновено изследванията представят, че делът на заетите на
трудов договор е най-висок сред българите (75%), а най-нисък при лицата, които се
самоопределят като турци (68%). Заетостта на трудов договор на ромите в националната
извадка е 71,4%, докато наличието на трудов договор сред лицата в сегрегирани жилищни
зони, които се самоопределят като роми, е 60%. Всъщност на трудов договор в етнически
обособените квартали работят едва 54% от жителите им. В сравнение с българите (1,7%) и
ромите (3,6%), за представителите на турската етническа група е много по-характерна
заетостта като неплатени семейни работници (7,5%). Делът на самонаетите турци (13%)
също е значително по-висок от дяловете на самонаетите лица сред българите (8%), ромите
(7%) и ромите от обособените квартали (8%).Тук трябва да се отбележи, че обичайно пониското образователно ниво в ромската етническа група, както значително по-високият дял
на местоживеенето в селата сред турската етническа група традиционно водят до
изключително висока трудова реализация в отделни сектори на икономиката като земеделие
и строителство. Секторът на селското, горското и рибното стопанство обаче се
характеризира с изключително висок дял на неплатените семейни работници (22%), а
секторът на строителството с изключително висок дял на работещите без договор (21%).
Свърхпредставеността на турците и ромите в тях води до по-малките дялове на работещите с
трудови договори в тези групи [2].
Таблица 4. Области на заетост при представители на
различните етнически групи в настоящото изследване
Област на заетост (%)
Селско и горско стопанство (земеделие, животновъдство и др.)
Строителство
Търговия
Производство (завод, фабрика, цех и др.)
Финанси, застраховане и кредитиране (банки, счетоводство и др.)
Информационни технологии (компютри, телекомуникации и др.)
Услуги (фризьор, монтьор, сервитьор и др.)
Транспорт (сухопътен, воден, въздушен)
Туризъм и развлечение (хотели/агенция, аниматор, музикант, танцьор)
Здравеопазване и социални дейности
Образование, наука и култура
Държавна и общинска администрация
Безработен
Работа в чужбина

Българи
(N=393)
1,8
4,9
8,5
7,8

Роми
(N=161)
13,5
11,5
5,8
16,7

Турци
(N=143)
6,3
8,6
10,2
21,9

5,7
4,4
8,3
4,7
3,1
12,4
21,2
9,6
7,8
-

1,9
0
7,1
1,3
4,5
6,4
2,6
2,6
25
1,3

3,9
3,1
5,5
2,3
1,6
3,1
7
19,5 2
7
-

Сферите на активност на представителите на трите основни етнически групи в нашето
изследване са изложени на Табл. 4. Както може да се очаква представителите на
малцинствата са ангажирани по-скоро в области на заетост като производство, търговия и
строителство при турците и производство, строителство и селско и горско стопанство при
ромите. В същото време, както може да се очаква процентът на безработните при ромите е
много по-висок от този при останалите две групи, като всеки четвърти ром в нашето
2

Вероятно процентът е по-висок от действителния, поради факта, че при осъществяване на теренното проучване
в голяма част от населените места с компактно турско етническо население (Кърджали, Ардино и др.)
общините и кметствата съдействаха и служителите им участваха като изследвани лица.
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изследване е бил безработен по време на изследването. Заслужава да отбележим още една
подробност. Наличето на заети роми в областта на образованието и здравеопазването е факт,
но все пак това са нискоквалифицирани позиции като хигиенисти или санитари.
Следователно, както констатират и други изследвания, участието на ромите и турците на
пазара на труда често се ограничава в определени сектори като производство, строителство и
селско и горско стопанство. Макар и по-рядко представени, все пак са налице и значителен
процент лица от малцинствата, заети в сектори като държавна и общинска администрация,
образование, наука и култура, които изискват по-високо образование. Също така, налице са
значителен брой лица в нашето изследване от ромски и турски произход, които са заети в
области като търговия и услуги, където се изисква определена квалификация.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от изследването представиха някои ясни тенденции по отношение
възприятията за дискриминацията на пазара на труда (отказ за наемане на работа) при
представителите на трите основни етнически групи в страната:
• Водещата причина за отказ за наемане на работа според възприятията на
изследваните лица е липсата на достатъчно опит/стаж, което е по-характерно за
българите и турците. Липсата на подходящо образование е водеща характеристика
за отказ за наемане при ромите, като е значима характеристика и за турците;
• Възрастта, полът и уменията са характеристики, при които не се констатират
етнически различия във възприятията за дискриминация на пазара на труда, като
полът е най-малко посочваната причина за отказ за наемане сред всички останали
характеристики и при трите изследвани групи.
• Различията във възрастта оказват същствено влияние върху възприятията на
изследваните лица за характеристиките, поради които им се отказва работа. Наймладите лица (до 25г.) посочват, че им се отказва работа поради липсата на
достатъчно опит и поради липса на необходимите умения. Тази обща тенденция е
характерна и за младите българи. Докато най-възрастните (лицата над 45г.)
възприемат отказа за работа като предопределен от възрастта им или от липсата на
подходящо образование. Ролята на възрастта като фактор, определящ отказа за
наемане е налице при възрастните хора и от трите етнически групи.
• Възприемането на етническия произход като причина за отказ за наемане на работа
е в най-малка степен характерен за младите хора (до 25г.), докато единствено повъзрастните турци (над 45г.) смятат, че са дискриминирани поради своя произход,
както и поради липсата на подходящо образование.
• С нарастване на образователния ценз намалява усещането за дискриминация на
пазара на труда, свързано с неподходящо образование, напредване на възрастта
или липсата на подходящи умения както при българите, така и при турци и
донякъде при роми, особено по отношение на липсата на подходящо образование.
Получените резултатитеводят до заключението, че редица фактори вероятно оказват
влияние върху дискриминацията на пазара на труда, но един от факторите, който би
спомогнал за постигане на по-голямо равенство е наличието на добро образование и опит.
Това предполага още веднъж да се подчертае необходимостта от по-целенасочени държавни
и местни политики, ориентирани към представителите на малцинствата, особено ромите, за
достъп до образование и придобиване на по-висока квалификация, което ще им осигури подобри възможности за навлизане и реализация на пазара на труда.От тази гледна точка
основната политика по намаляване на социалните различия на пазара на труда може да се
свърже с превенцията на ранното отпадане на учениците от образователната система и
насърчаване на придобиването на професионална квалификация. Също така трябва да се
помисли и за възможности за младите хора да се осигурят повече шансове за придобиване на
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опит и стаж чрез конкретни програми за стажуване/чиракуване, които биха повишили
възможностите им за навлизане на пазара на труда. По отношение на по-възрастните хора,
при които основните фактори са свързани с напредване на възрастта и липсата на подходящо
образование се налагат действия, свързани с програмите за учене през целия живот, които
предоставят възможности за получаване на допълнително образование или развиване на
нови умения и придобиване на нова квалификация или преквалифициране.
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ВЛИЯНИЕ НА ЛОКУСА НА КОНТРОЛ В ПРОЦЕСА НА ТРУДОВА
ЗАЕТОСТ: ЛИЧНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
Елена Минчева Казанджиева
Институт по психология – МВР
INFLUENCE OF THE LOCUS OF CONTROL AS A MATTER OF
EMPLOYMENT: PERSONALITY AND ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR
Elena Mincheva Kazandzhieva
Institut of psychology – MI
Резюме: В настоящия доклад се разглежда конструктът локус на контрол, схващането за него,
изхождайки от основните допускания на т.нар. SEU-теория и влиянието му в процеса на трудова заетост.
Фокусът е поставен върху начина, по който локусът на контрол повлиява върху индивида и
въздействието на тази личностна характеристика върху професионалната биография. Засяга се въпросът
за характеристиките, отличаващи предприемачите от останалите заети на пазара на труда, като
същевременно са изведени хипотези на автора, описващи образа на тази група.
Abstract: This report examines the construct locus of control, the comprehension of it, proceeding from the basic
assumptions of the so-called SEU-theory and its influence as a matter of employment. The focus is on the way in
which the locus of control influences the individual and the impact of this personality trait on the professional
biography. The issue affects the characteristics that distinguish entrepreneurs from other employees on the labor
market, at the same time the author derives hypotheses to describe the image of this group.

В литературата под локус на контрол разбираме оценката на дадена личност за това в
каква степен има контрол върху постигането на целите си. При това локусът на контрола
може да бъде разделен на външен и вътрешен [17]. На него се приписва и влиянието му
върху професионалните цели и успехи. Така например хората с външен локус на контрол си
поставят по-ниски кариерни цели и успяват да ги постигнат по-рядко спрямо хората с
вътрешен локус на контрол [20].
В рамките на изложението тук локусът на контрол бива разбиран по начин,
изхождайки от основните допускания на т.нар. SEU-теория (очаквана субективна полезност),
като очакванията на личността за това каква ще бъде посоката на избора за действие в
ситуация на вземане на решение (отнесено към работата), която в най-голяма степен ще
отговаря на нейните предпочитания [7].
За целите на основния модел на социологическите обяснения действат структури на
макроравнище върху отделния актьор и оформят субективните му ценности и възприетите
трудности за действие. Ето защо това как се представят предпочитанията и ограниченията не
зависи от каквито и да е субективни реалности, а от обективните такива.
Основният въпрос, който поставя докладът тук, е по какъв начин локусът на контрол
повлиява върху индивида и какво е въздействието на тази личностна характеристика върху
професионалната биография. Теориите за социализацията изхождат оттам, че още по време
на детството и юношеството се появяват ключови предпочитания, ценности и личностни
характеристики [8]. Извършената в рамките на семейството и други социални структури
социализация, като училището и приятелския кръг например, е често полово или класово
обусловена и допринася чрез присвояване на ценности, интереси и умения за определени
професионални области за възпроизводството на обществено неравенство [10].
Почти една десета от работещето население на Европа е самонаето и едва едно на сто
лица всяка година се престрашава на излезе на свободния пазар. Фактори като образование,
професионален опит и влияние на семейството обясняват този феномен „самостоятелност.”
Изследвания показват, че тази група хора са по-отворени към усвояване на нов опит, по-
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екстравертни и по-малко чувствителни към риска и далеч по-силно вярват в това, че техните
професионални постижения зависят най-вече от тях самите. Според икономисти,
самонаетите и предприемачите са движещата сила на икономическия растеж [19]. Рискуват
инвестирайки, включват се в иновационни процеси и създават нови работни места [1].
В този контекст е актуален въпросът с какво самонаетите са различни от останалите
заети на пазара и кои са характеристиките, описващи тази група. Предишни изследвания
показват, че хората с по-висока степен на образование, от средната класа в обществото, с
подходящ професионален опит и с родители, имащи собствен предприемачески опит, почесто излизат на пазара като самостоятелни единици [15].
Наред с тези емпирично изложени фактори съществуват и стереотипни представи за
успешните предприемачи като това как са обсебени от своите бизнес идеи, това че лесно се
справят с трудности и неуспехи и предприемат рискови решения. Едновременно с това им се
приписват и негативни характеристики като самоувереност и алчност например.
ХИПОТЕЗИ ЗА ОБРАЗА НА ЛИЧНОСТТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
Психолози от години се занимават с личността на предприемача. Те твърдят, че
успехът, особено в малкия бизнес, зависи в голяма степен от решенията, взети от
предприемача. Тези решения са повлияни от стратегиите и целите, които се преследват и
които от своя страна са пряко свързани с личността на предприемача [2].
Важно е да се отчитат личностните черти, които имат отношение към корпоративните
активности. В психологията на личността се е наложило използването на т.нар. пет-факторен
модел (FFM), с чиято помощ да бъдат събрани най-важните измерения на човешката личност
[6]. Петте основни дименсии, които я описват са емоционална стабилност, екстравертност,
отвореност към опит, общителност и добросъвестност. Считат се за независима една от друга
и от времето на зряла възраст като устойчиви. Към всяка една от тях се отнася група от
взаимосвързани и по-специфични фактори. Така например екстраверсията включва такива
сродни качества като общителност, самоувереност, търсене на вълнения, активност и
позитивни емоции. Емоционалната стабилност отразява индивидуалните различия в
преживяванията на негативни емоции, а някои автори я обозначават като емоционална
лабилност. Респективно нейната противоположност се нарича емоционална стабилност,
удовлетвореност или сила на Аз-а. Хората, които са ориентирани към отвореност за нов
опит, се описват като творчески, склонни да експериментират, с богато въображение и с
висок интерес към лични и обществени събития, любознателни. Те са по-склонни критично
да поставят под въпрос съществуващите стандарти и да реагират според новите социални,
етични и политически ценности. Общителността, също като екстраверсията, е предимно
фактор, описващ междуличностното поведение. Основна нейна характеристика е алтруизма.
Хората, притежаващи тази черта се отнасят с разбиране и съчувствие към другите. Проявяват
склонност към кооперативност, толерантност, отстъпчивост и доверие към околните.
Хората с високи стойности на добросъвестност са с висок самоконтрол и прецизност,
действат организирано, внимателно и задълбочено, старателни и отговорни са, издръжливи,
ориентирани към постигане на резултати [11]. По отношение на факторите емоционална
стабилност, екстраверсия и отвореност към нов опит могат да бъдат формулирани
еднозначно хипотези, свързани с решението за самостоятелна дейност: колкото по-силно са
изразени тези черти при личността, толкова по-висока би следвало да е вероятността
започване на бизнес и за успеха на бизнеса [21].
По отношение фактора общителност няма еднозначна хипотеза. От една страна се
очаква, че този фактор играе недвусмислена роля при вземането на решение за стартиране на
бизнес, т.е. хората и с високи, и с ниски стойности по този фактор ще излезнат като
самостоятелни на пазара ма труда. От друга страна обаче, психолози показват, че тези с
ниски параметри по този показател са по-малко устойчиви и неконкурентно способни,
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поради което възможността за успех в бизнеса е малка. Относно фактора добросъвестност
няма ясно изразено мнение, нито по отношение възможността за създаване на бизнес, нито
относно евентуален успех [16].
Привържениците на пет-факторния модел твърдят, че посредством посочените пет
дименсии се застъпват всички релевантни личностни характеристики на индивида.
Допълнителни личностни черти, като склонността към поемане на риск, са съставни
личностни черти, които биват изцяло обхванати чрез специфична комбинация на модела
[14]. Следователно не е необходимо да се вземат под внимание други личностни
характеристики за такива анализи.
Въпреки това, има и редица психолози, които твърдят, че връзките между петфакторния модел и предприемаческите активности не са достатъчни. Поради това е
необходимо да се проучат личностни характеристики, които биха позволили такава директна
препратка [9]. За такива се считат степента на поемане на риск, готовността да се доверяваш
на другите, както и умението да си търпелив или да вземаш импулсивни решения. Като
централна се счита силата на външния и вътрешен локус на контрол. Високите стойности на
вътрешния локус на контрол показват, че хората смятат, че те могат да изградят своето
бъдеще чрез собствените си решения и дейности. За разлика от тях хората с високи
стойности на външен локус на контрол вярват, че бъдещите им резултати в професионалния
живот се определят от случайността или от външни обстоятелства, но не и от собствените
им възможности и дейност.
В резултат от това очакванията са, че за хората с по-силен вътрешен локус на контрола
съществува по-голяма вероятност за начален успех. Обратното е валидно за отрицателните
апсекти на тези променливи, външния локус на контрола [3]. Освен това предходни анализи
показват, че хората, които са склонни към поемане на риск по-често стават предприемачи в
сравнение с хората, които в по-ниска степен имат готовност да го правят, в същото време
обаче хора в средните норми на на поемане на такъв риск по-дълго време се задържат на
пазара [4]. Именно тази обърната връзка между готовността за поемане на риск и
предприемаческото оцеляване представлява интерес. Доверието и импулсивността би
следвало по-скоро да насърчават склонността за започване на бизнес [18].
През 2010 група учени провеждат изследване, имащо за цел да се измерят петте
личностни дименсии според пет-факторния модел [12]. Анкетираните са били помолени да
посочат по скала от едно до седем степента, в която считат, че притежават определени
характеристики. Стойностите по скалата на три от петнадесетте свойства се сумират за всеки
респондент под формата на индекс, показващ наличието на един от петте фактора. По
подобен начин малко по-рано бива измерен локуса на контрол посредством одобрението на
респондента по повод десет твърдения. Например: Това, което човек е постигнал в живота
си, е най-вече въпрос на случайност или късмет [13]. Трябва да се отбележи при това, че се
изхожда от предположението, че личностните характеристики са константни за относително
кратък период от няколко години [5].
Самонаетите са по-отворени към трупане на опит, по-екстравертни и склонни да
поемат рискове спрямо служителите. Високи стойности на вътрешния локус на контрол
позволяват на самонаетите да използват предприемаческите си способности, което ги прави в
известна степен способни сами да вземат решения. Склонността към поемане на риск, в
комбинация с емоционалната стабилност, им позволява в несигурна ситуация да вземат
рисковано решение, което да издържи в несигурна фаза. Двете променливи склонност към
поемане на риск и локус на контрол допълват важната информация, описваща
предприемаческатаа личност. Освен това трябва да бъде отбелязано, че възможността за
независимост е намалена в случаите, когато са налице завишени стойности по фактора
общителност. И обратно – занижените стойности поставят личността в по-добра позиция на
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преговори в полза на собствените си бизнес начинания. Характеристиките търпение и
импулсивност от своя страна показват по-малка значимост по отношение на независимостта.
Може да бъде заключено, че е възможно в опрелени граници да бъде съставен профил,
показващ личността, която в по-голяма степен има вероятност да бъде независима и успешна
на пазара на труда. Тези черти и характеристики могат целенасочено да бъдат използвани за
насърчаването на лица, които не са наясно за наличието на такива у самите тях. Тези
възможности за подпомагане, използвайки информацията за структурата на личността и
нейните проявления, съществуват не само в училищата и университетите, но и в
предприемачески семинари, обучения, консултантски и коучинг услуги. Едновременно с
това, разбира се, трябва да се внимава с интерпретациите.
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“ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”
д-р Елица Христова Христова
Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив
“PROFESSIONAL STRESS IN MODERN ORGANIZATIONS:
THE IDENTIFICATION AND MANAGEMENT OPPORTUNITIES”
Elitza Hristova Hristova, PhD
European College of Economics and Management - Plovdiv
Резюме: С развитието на съвременните технологии и прехода на човешката цивилизация към
информационно общество проблемът за адаптивните възможности на човека става все по-актуален.
Приспособяването на човека към изискванията на работната среда, преживяването му като
професионално реализиран и успял, идентифициран с организацията изпитва сериозен натиск от
вътрешни и външни за организацията фактори. Възникват редица въпроси. Какви са границите на
човешките възможности? Къде е границата между позитивния и негативния стрес? Как проблемите със
справянето с професионалния стрес и бърнаут могат да бъдат решавани чрез организационният
мениджмънт? Тези въпроси се проблематизират изключително в условията на преход, който
българският бизнес преживява повече от две десетилетия. Изследването на професионалния стрес и
бърнаут е със сериозен потенциал за организационния мениджмънт при разработването на по-успешни
стратегии за справяне със стреса.
Summary: With the development of modern technology and the transition of human civilization to the
information society the problem of adaptive abilities of man becomes more and more relevant. Human
adaptation to the requirements of the working environment, his experience as a professionally managed and
implemented person identified by the organization is experiencing significant pressure from internal and
external to the organization factors. A number of questions arise. What are the limits of human potential?
Where is the boundary between positive and negative stress? How problems with dealing with professional stress
and burnout can be solved through organizational management? These issues have been extremely questioned in
terms of the transition that the Bulgarian business has been experiencing for more than two decades. Research of
professional stress and burnout comes with serious potential for organizational management in the development
of more successful strategies for coping with stress /coping strategies/.

Професионалният стрес и бърнаут генерират ефекти на личностно, междуличностно и
организационно равнище и затова формирането на адаптивен капацитет на човека в условия
на интензивна информационна, технологична и организационна промяна и развитие е
актуален и значим изследователски и мениджърски проблем. Въз основа на критично
осмислени и възприети концепции, модели, инструменти и практики за измерване на
професионален стрес и бърнаут с конкретно емпирично изследване са установени нива на
кумулиран стрес и бърнаут в контекста на реалната работна среда и спецификата на
извършваната работа, както и в зависимост от личностните особености и субективния подход
при оценката и справянето със стреса при четири професионални групи: медицински
работници, университетски преподаватели, служители във военно формирование и в
администрацията на държавния и частния сектор.[4;5;10;11]
Подборът на методите е съобразен с целите на емпиричното изследване. Използвани
са: Въпросник за възприет стрес, адаптиран за български условия от А. Русинова-Христова
и Г. Карастоянов [11;14] ; Въпросник за измерване на ефектите на стреса, адаптиран за
българската социокултурна среда от С. Карабельова [3;8;15;17]; Скала за измерване на
самооценката на Розенбърг, адаптирана от Силгиджиян и колеги [2;8;9]; Скала за
измерване на общата удовлетвореност от живота
на Диенер и сътрудници за
удовлетвореност от живота, адаптирана от Х. Силгиджиян, С. Карабельова, Е. Занкова [8];
Скала за измерване на удовлетвореността от живота в неговите различни сфери,
адаптирана от Х. Силгиджиян, С. Карабельова и Е. Занкова [8] и Тест за оценка на
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предпочитаните стратегии за справяне със стреса, адаптиран за български условия от А.
Русинова-Христова и Г. Карастоянов.[1;11;13]
Анализ на резултати от емпирично изследване
В емпиричното изследване са обхванати общо 326 души, изследвани в периода март –
юли 2013 г. Участниците са мениджъри и изпълнители от различни държавни и частни
български организации и фирми. Служителите са разпределени в групи по следните
признаци: пол, възраст, образование, професия, заемана позиция в организацията, тип
организация, общ трудов стаж и трудов стаж по специалността. Изследваните лица са
обособени в четири професионални групи: медицински работници, преподаватели във висши
учебни заведения, служители във военно формирование и служители в администрацията. В
изследването са участвали приблизително еднакъв брой мъже (52,5%) и жени (47,5%) .
Възрастта на изследваните лица варира от 22 до 69 години, като средната възраст е 35
години. Относителният дял на изследваните лица с висше образование (87,7%) е значително
по-голям, отколкото този на лицата със средно образование (12,3%). По-голяма част от
участниците в изследването заемат изпълнителски позиции - 77,3%, а на мениджърски
позиции са 22,7 %. Изследваните лица, заети в държавния сектор /65,6 %/ са почти два пъти
повече от тези, които работят в частния сектор - 34,4 %. В изследването са включени:
медицински работници, в това число лекари, медицински сестри и медицинска
администрация – /22,4 %/; преподаватели във висши училища – /16,3 %/; служители във
военно формирование – /28,5 %/ и администрация в държавен и частен сектор – /32,8 %/.
Изследването е проведено основно на територията на област Пловдив, което обяснява повисокия процент от изследвани лица, посочили като местоживеене голям град /74,8 %/. Тези,
които живеят в столицата са 8.3 %, в малък град - 9.2% и в село - 7.7 %.
Различия в равнището на стрес, самооценка, бърнаут , обща удовлетвореност от
живота и копинг стратегии /coping strategies/.
Различия при стреса.
От направения еднофакторен дисперсионен анализ се установява, че статистически
значимо различие в общото равнище на стрес има по признаците пол, възраст, професия и
трудов стаж по специалността. За скала възприет стрес значимите различия са по същите
признаци, а за скала възприет контрол значими различия има по пол, възраст и професия.
Полът диференцира значимо общото равнище на стрес /F=17.862; p=0.000/. Мъжете
показват по-ниско равнище на стрес /Х=33.11/ за разлика от жените /Х=36.98/, което е
илюстрирано на фиг. № 1. Това може да се обясни с факта, че жените са склонни поемоционално да посрещат стресовите ситуации, да преживяват по-дълбоко тези събития и да
остават по-дълго време под въздействието им. [11]

54
44
34

36,9871
33,117

Мъжe
20,729
18,1637

24
14
Общо ниво на
стрес

Възприет стрес

Жени
16,2581
14,9532
Възприет
контрол

Фигура № 1. Резултати по пол от въпросника за кумулиран стрес.
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Резултатите за общото равнище на стрес, в зависимост от критерия възраст,
показват значимо различие между възрастовата група до 29 г. и тази от 30 до 39 г. /р=0.022/,
както и между възрастовата група от 30 до 39 г. и тази от 40 до 69 г. /p=0.009/. Най-висока
стойност за общото равнище на стрес се констатира при възрастовата група от 40 до 69 г.
/Х=36.06; SD=8.69/, което разкрива, че с увеличаването на възрастта устойчивостта на
стресови въздействия намалява. Сравнително близкия като стойност резултат при
възрастовата група до 29 г. /X=35.88/ може да бъде обяснен с изключително трудната
ситуация, в която се намират в момента младите хора в България, които трябва ежедневно да
отговарят на повишените изисквания на ситуациите в организациите и на средата като цяло,
за да могат да се доказват и развиват в професионалната си област. Твърде често се налага те
да работят в други сфери на дейност, които са встрани от придобитата им професионална
квалификация. Това води и до по-високо ниво на напрежение и неудовлетвореност.
Резултатите са илюстрирани на фиг. № 2.
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32,7596
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до 29 г.
30-39 г.
40-69 г.

Общо равнище
на стрес

Фигура № 2. Възрастово разпределение на резултатите по отношение
на общото равнище на стрес.

За общото равнище на стрес при отделните професии значими са разликите при
медици и военни /p=0.000/, при преподаватели и военнни /p=0.000/ и при военни и
администрация /p=0.000/. Най-високи средни стойности се установяват при медицински
работници /X=37.52/ и преподаватели във висши учебни заведения /X=37.24/, което е
обяснимо предвид спецификата на дейността им, особено при медицинските служители,
където степента на непредсказуемост на ситуациите е много висока. За преподавателите е
характерна динамика в ежедневието им, чести пътувания и работа с много хора, от различни
възрастови групи, с различен социален и професионален опит. Това изисква повече усилия за
преодоляване на ситуации, с висока степен на неопределеност. Значително по-ниският
резултат при служителите във военното формирование /Х=30.02/ съответства на
спецификата на работната им среда, характеризираща се с висока нормативност, затвореност,
установен регламент и предвидимост на действия и взаимодействия, което предполага
изграждане и усвояване на подходи и стереотипи.
Трудовият стаж по специалността очевидно е фактор за значимо различие в общото
равнище на стрес при служителите със стаж до 3 г. и тези със стаж от 4 до 14 г. /p=0.033/.
Обяснимо по-висока средна стойност показват служителите с до 3 г. трудов стаж по
специалността си /Х=36.25; SD=7.41/, което вероятно е свързано с тяхната неопитност, липса
на формирани умения за справяне със специфичните задачи, произтичащи от особеностите
на конкретната дейност.
Полът във взаимодействие с възрастта /виж фиг. № 3/ /F=6.507; p=0.000/, както и
полът във взаимодействие с типа организация /F=7.993; p=0.005/ диференцират значимо
общото равнище на стрес.
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Фигура № 3. Разпределение на резултатите по пол и възраст по отношение
на общото равнище на стрес.

При жените, с нарастването на възрастта, се увеличава общото равнище на стрес
/X=41.76/, докато при мъжете остава сравнително устойчиво във времето и не се променя
чувствително с възрастта.
Равнището на възприет стрес се диференцира значимо от взаимодействието на
следните независими променливи: пол и възраст /F=5.649; p=0.004/, пол и тип организация
/F=10.677; p=0.001/, възраст и заемана позиция /F=4.663; p=0.010/; пол и заемана позиция
/F=4.773; p=0.030/. Най-висок възприет стрес имат жените /Х=24.75/ на възраст между 40 и
69 г., заети в частния сектор /X=23.45/. По отношение на възрастта и заеманата позиция
резултатите показват, че най-висок възприет стрес имат изследваните, които заемат
мениджърска позиция /X=22.87/ и са на възраст между 40 и 69 г. Жените, които имат
ръководни функции са и с по-високо ниво на възприет стрес /X=23.06/. Това може да се
обясни с факта, че на жените в частния сектор се налага да полагат много повече усилия, за
да постигнат успех, кариерно развитие и да запазят ръководните си постове. Това е свързано
със значително напрежение и стрес при преодоляване на трудности и препятствия в
конкурентна бизнес среда.
Различия при бърнаут.
Еднофакторният дисперсионен анализ на данните, регистрирани с въпросника за
бърнаут показва, че статистически значимо различие има по пол /F=3.978; p=0.047/ и по
професии /F=10.871; p=0.000/ при скала емоционално изтощение, както и по придобитата
образователна квалификация /F=3.549; p=0.030/ при скала деперсонализация.
При скала деперсонализация статистически значими различия се констатират при
образованието и по-конкретно между средно и образователна степен бакалавър / F=3.549;
p=0.044/ и средно и образователна степен магистър /F=3.549; p=0.027/. С най-висока средна
стойност по скала деперсонализация са изследваните лица с образователна степен магистър
/Х=6.95/, следвани от тези с бакалавър /Х=6.89/. По-високото образование е свързано с поуспешна реализация, с повишаване на професионалния статус и с поемане на по-големи
отговорности. Същевременно очакванията за нови функционални задължения, характерни за
по-високо образованите пораждат и по-висок стрес. Значими са и различията по отделните
професии: между медици и военни /F=4.704; p=0.010/ и военни и администрация /F=4.704;
p=0.008/. С най-висок резултат по скала деперсонализация са медицинските работници
/Х=7.45/. Скалата обхваща негативното и цинично отношение към хората, с които се
взаимодейства на работното място. При лекарите и медицинския състав по-високото ниво на
деперсонализация може да се разглежда като защитен механизъм за предпазване от
негативните средови въздействия и произтичащите проблеми при осъществяване на
професионалната роля. Приблизително сходният резултат при служителите от
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администрацията /Х=7.31/ може да се тълкува по аналогичен начин, предвид интензивната
им работа с клиенти, при които често се наблюдава негативна нагласа, произтичаща от
незадоволителното качество на административните услуги.
Възрастта във взаимодействие с типа организация /F=3.070; p=0.048/ , както и
професията във взаимодействие с пола /F=2.654; p=0.049/ диференцират значимо
деперсонализацията. С нарастване на възрастта на служителите в държавния сектор се
увеличава и нивото на деперсонализация, като най-високо е при изследваните лица между 40
и 69 г. /X=6.99/. Деперсонализацията при служителите от тази възрастова група е резултат на
изтощение и чувство на обезкуражаване. В последните години в държавните структури в
България се наблюдава тенденция на чести структурни промени, водещи след себе си и
промяна на изискванията, правилата и условията на работа. В този смисъл хората над 40
години, въпреки професионалния си опит и изграден стереотип на работа, по-често са
принудени да променят този модел, за да отговарят на разнообразните, разнопосочни и
повишени изисквания и нови правила, като нерядко се налага и да придобиват допълнителни
квалификации.
В частния сектор най-високо ниво на деперсонализация се установява при
служителите във възрастовата група до 29 г. /X=8.092/. Това може да се обясни с
трудностите, които изпитват младите хора в работното си ежедневие, свързани често с
висока степен на неудовлетвореност от разминаването на очакванията им с обективните
реалности. Отсъствието на адекватна оценка на работодатели и мениджъри за полаганите
усилия, липсата на възможности за професионално развитие и утвърждаване се отразява на
взаимоотношенията и води до прояви на циничност в интеракциите.
При скала емоционално изтощение значими различия се констатират по пол /F=3.978;
p=0.047/ и по професии /F=10.871; p=0.000/.
Жените показват по-високо емоционално изтощение /Х=17.86/, отколкото мъжете.
Фактът, че жените по-често избират професии, изискващи по-голяма емоционална
ангажираност и отдаденост може да обясни това, че те по-често се оплакват от емоционално
изтощение.
При професиите с най-висока средна стойност по скала емоционално изтощение са
медицинските служители /Х=20.28/. Това се обяснява с по-интензивен разход на
емоционален ресурс при спецификата на тяхната дейност, както и с повишен риск от
допускане на грешки при вземане на животоспасяващи решения в лимит от време.
Различия при самооценката.
Статистически значими различия в самооценката се установяват по отношение на
възрастта /F=4.106; p=0.017/ и по отношение на професиите /F=3.940; p=0.009/. По-значима
е разликата между възрастовата група от 30 до 39 г. и тази от 40 до 69 г. /p=0.024/.
Служителите между 30 и 39 г. показват най-висока самооценка /X=34.10/ - това може да се
обясни с придобития практически опит, с чувството за професионална компетентност и
успешна реализация.
При професиите по-значими са различията между медици и военни /p=0.090/ и военни
и администрация /p=0.008/. С най-висока самооценка са военните /X=34.20/, следвани от
преподавателите във висшите учебни заведения /X=33.56/. С най-ниска самооценка са
служителите от администрацията /X=32.22/. Възможното обяснение за високото
самочувствие при военните е свързано с характера на тяхната работа. Те възприемат статуса
си като високо отговорен, значим и престижен, свързан с дейности за сигурността и
суверенитета на страната. Високата самооценка е повлияна и от по-добрите възможности за
усъвършенстване и развитие в кариерата, за повишаване на професионалния и материалния
статус. Това самочувствие се продуцира и от чувството за гордост и чест, с високата степен
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на професионална и институционална идентификация. При провежданите интервюта
служителите от тази група потвърдиха с мненията си това обяснение.
Други значими различия по отношение на самооценката се установяват между
заемана позиция и типа организация /F=8.591; p=0.004/ и заемана позиция и общия
трудов стаж /F=2.747; p=0.043/. Мениджърите в държавния сектор имат най-висока оценка
за себе си /Х=35.59/, което е обяснимо от гледна точка на позицията им в служебната
йерархия. Ръководителите, които имат общ трудов стаж между 6 и 12 г., показват високо
равнище на самооценка /X=34.90/. Тази самооценка може да бъде обяснена с придобития
професионален опит и увереност в способностите, както и със статуса и престижа на
заеманата позиция.
Различия при общата удовлетвореност от живота.
Статистически значимо различие в общата удовлетвореност от живота се установява
по признаците: възраст, тип организация, професия, общ трудов стаж и трудов стаж по
специалността.
Възрастта диференцира значимо общата удовлетвореност от живота /F=6.661;
p=0.001/. Значимо е различието между възрастовата група до 29 г. и тази от 30 до 39 г.
/p=0.003/, както и между възрастовата група до 29 г. и тази от 40 до 69 г. /p=0.008/. Найвисока обща удовлетвореност от живота показват изследваните лица във възрастов диапазон
от 30 до 39 г. /X=16.81; SD=4.19/, а най-ниска – във възрастовата група до 29 г. /X=14.85;
SD=3.71/.
Значими различия в общата удовлетвореност от живота се установяват при типа
организация /F=6.484; p=0.011/. По-удовлетворени от живота си са служителите, работещи
в държавни структури /X=16.55; SD=4.27/, за разлика от тези, които са заети в частния сектор
/X=15.30; SD=4.05/. За актуалните условия в България тази констатация може да бъде
обяснена с факта, че заетите в държавния сектор са относително по-сигурни за работните си
места и заплащането си и могат по-добре да планират живота си, в сравнение с тези, които
работят в частния сектор.
За общата удовлетвореност от живота се разкриват значими различия и по признак
професия /F=6.043; p=0.001/. Резултатите показват, че по-значими различия има между
медицински работници и военни /p=0.030/ и между военни и администрация /p=0.000/. В
най-висока степен са удовлетворени от живота си военнослужещите /X=17.50; SD=4.23/, а в
най-ниска степен работещите в администрацията /X=15.07; SD=3.92/.
Общият трудов стаж диференцира значимо общата удовлетвореност от живота
/F=3.774; p=0.011/. По-значими различия се наблюдават в групата с трудов стаж до 5 г. и в
тази - от 6 до 12 г. /p=0.021/, както и между групата с общ трудов стаж до 5 г. и тази - от 13
до 24 г. /p= 0.029/. Най-висока обща удовлетвореност от живота показват изследваните лица
с общ трудов стаж между 6 и 12 г. /X=16.61; SD=4.39/, а в най-ниска степен са удовлетворени
тези, които имат до 5 г. общ трудов стаж /X=14.77; SD=3.43/. Хората с трудов стаж от 6 до
12 г. е вероятно да се преживяват като професионално утвърдени и успяващи да реализират
служебните и жизнените си цели; а хората с трудов стаж до 5 г. са все още професионално
несигурни, с отсъствие на визия за реализация на служебните и жизнени цели.
Трудовият стаж по специалността е фактор за значимо различие в общата
удовлетвореност от живота /F=6.521; p=0.002/. По-значими са различията между групата с
трудов стаж по специалността до 3 г. и тази - от 4 до 14 г. /p=0.003/, както и между групата с
трудов стаж по специалността до 3 г. и тази - над 14 г. /p=0.008/. Най-удовлетворени от
живота си са изследваните лица с трудов стаж по специалността между 4 и 14 г. /X=16.74;
SD=4.34/. И тук обяснението може да бъде аналогично – хората с трудов стаж по
специалността между 4 и 14 г. се преживяват в по-висока степен като професионално
утвърдени и реализирани специалисти.
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За преодоляване на професионалния стрес и бърнаут са твърде важни
индивидуалните, груповите и организационните стратегии за справяне. Анализът на данните
от проведеното изследване показват и известни различия при използването на копинг
стратегии.
Еднофакторният дисперсионен анализ показва, че полът влияе значимо върху
използването на следните стратегии за справяне със стреса: Търсене на инструментална
подкрепа /F=3.847;p=0.051/; Търсене на емоционална подкрепа /F=29.052;p=0.000/;
Примиряване или приемане на станалото /F=18.425;p=0.000/; Обръщане към религията
/F=4.626;p=0.032/; Фокусиране върху емоциите и изразяването им /F=58.140;p=0.000/;
Психическа дезангажираност /F=19.822;p=0.000/ и Употреба на алкохол и наркотици
/F=4.817;p=0.029/. Жените показват по-изразен стремеж да търсят помощ и съвет от другите,
отколкото мъжете /Търсене на емоционална подкрепа - X=11.02 и Фокусиране върху
емоциите и изразяването им – X=10.10/. Те са склонни да търсят и допълнителна
информация за обяснението на ситуацията, в която са попаднали /Търсене на
инструментална подкрепа – X=11.25/. Жените по-често посрещат стреса с приемане на
ситуацията или чрез обръщане на вниманието си към друг проблем, за да не мислят за
стресовите събития /Примиряване или приемане на станалото - X=10.15/, както и търсенето
на утеха в религията /Обръщане към религията - X=8.30/. Като цяло жените посрещат поемоционално стреса, инвестират повече ресурси в справянето със стреса и търсят и очакват
да получават съпричастност.
Възрастта оказва значимо влияние върху следните стратегиите за справяне със
стреса: Търсене на инструментална подкрепа /F=7.777;p=0.001/; Търсене на емоционална
подкрепа /F=7.791;p=0.000/; Позитивно преосмисляне и развитие /F=3.495;p=0.032/;
Обръщане
към
религията
/F=3.154;p=0.044/;
Поведенческа
дезангажираност
/F=6.610;p=0.002/; Психическа дезангажираност /F=9.592;p=0.000/ и Отричане или
неприемане /F=3.347; p=0.036/. По-значими различия за стратегия Търсене на
инструментална подкрепа има между хората във възрастова група до 29 г. и тези - от 30 до
39 г. /p=0.001/, както и между възрастовата група до 29 г. и тази - от 40 до 69 г. /p=0.002/.
Изследваните лица във възрастова група до 29 г. най-често прибягват до тази стратегия
/X=11.77/. Това поведение е свързано с отсъствието на професионален опит, потребността от
сътрудничество с по-опитни колеги и търсене на информация за справяне с трудностите в
работната среда. Значими различия при Търсене на емоционалната подкрепа се наблюдават
между възрастовата група до 29 г. и тази от 30 до 39 г. /p=0.002/ и между възрастовата група
до 29 г. и тази – от 40 до 69 г. /p=0.002/. Най-висока потребност от разбиране и подкрепа
изпитват работещите до 29 г. /X=11.09/. Те са склонни да използват стратегията Позитивно
преосмисляне и развитие /X=12.65/. Различия се установяват и при стратегиите Обръщане
към религията, Психическа дезангажираност и Отричане или неприемане, към които отново
най-често прибягват заетите от възрастовата група до 29 г. – съответните стойности са
X=8.57; X=9.13 и X=7.45. Очевидно по-младите са с по-изразена нагласа да прибягват към
алтернативни активности. Известно изключение се наблюдава по отношение на стратегията
Поведенческа дезангажираност. По-значими различия в това отношение има между
възрастовата група от 30 до 39 г. и тази от 40 до 69 г. /p=0.001/. По-изразено предпочитание
към тази стратегия имат изследваните лица във възрастовата група от 40 до 69 г. – с
повишаване на възрастта резистентността на стресови въздействия намалява и това обуславя
намаляването на усилията за справяне със стресорите и нерядко се проявява като отказ от понататъшни действия.
Образованието е статистически значим фактор за различие при използването на
стратегиите Планиране /F=2.993; p=0.052/; Потискане на конкуриращи се активности
/F=3.877; p=0.022/ и Търсене на емоционална подкрепа /F=4.225; p=0.015/. За стратегията
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Планиране по-значимо е различието между изследваните лица със средно образование и
образователна степен магистър /p=0.046/. При Потискане на конкуриращи се активности между изследваните лица със средно образование и магистърска степен /p=0.019/, при
Търсене на емоционална подкрепа - между средно образование и бакалавърска степен
/p=0.020/. Данните потвърждават хипотезата, че високо образования човек формира посериозен потенциал за самостоятелно справяне с възникналите проблеми и трудности.
Хората с по-ниско образование се нуждаят в по-висока степен от разбиране и морална
подкрепа. Обучението във висше училище очевидно развива способности за по-адекватна
оценка на събитията и приемане на активни действия за справяне с проблемите.
Професията е значим фактор при избора на стратегии за справяне със стреса в
организационна среда.
Преподавателите във висши училища най-често използват стратегиите Потискане на
конкуриращи се активности /X=10.90/ и Примиряване или приемане на станалото
/X=10.24/. Те са склонни да прилагат конструктивен подход, изразяващ се в приемане на
събитието и фокусиране на усилията върху решаването на проблема. При медицинските
работници най-използваните стратегии са Поведенческа дезангажираност /X=7.30/;
Психическа дезангажираност /X=9.16/ и Отричане или неприемане /X=7.82/. Това отразява
нагласата им за справяне със стреса чрез ангажиране с други дейности, с което изместват
влиянието на стресора. При служителите от администрацията най-често срещаните стратегии
са Въздържане /X=10.63/ и Фокусиране върху емоциите и изразяването им /X=9.63/. Тяхната
работа е свързана с осигуряване на разнообразни услуги, което предполага и интензивно
взаимодействие с различни хора, въвличане в разнообразни и емоционално наситени
ситуации, които изискват въздържане от преждевременни действия и изчакване на поподходящ момент за реагиране. Предвид спецификата на дейността на военнослужещите е
обяснимо тяхното предпочитание към стратегията Потискане на конкуриращи се
активности /X=9.90/. Фокусът в тази стратегия е решаването на възникналия проблем.
Общият трудов стаж значимо диференцира стратегиите Търсене на инструментална
подкрепа /F=4.670; p=0.003/; Търсене на емоционална подкрепа /F=4.705; p=0.003/;
Психическа дезангажираност /F=3.943; p=0.009/ и Отричане или неприемане /F=3.585;
p=0.014/. В анализа на данните се установи, че характерно за служителите с общ трудов стаж
до 5 г. е използването на стратегиите Търсене на инструментална подкрепа /X=11.81/,
Търсене на емоционална подкрепа /X=11.06/ и Психическа дезангажираност /X=9.21/. Това
се обяснява с отсъствието на по-сериозен трудов опит и изградени стратегии за справяне със
задачите. Тези служители все още изпитват необходимост от помощ, разбиране, подкрепа и
повече информация, за да се справят с функциите си. Служителите с над 24 г. общ трудов
стаж най-често използват стратегията Отричане или неприемане /X=7.63/. Интерпретацията
в този случай е в необходимостта от защитна реакция предвид намаляващите емоционални
ресурси за активно справяне със стресорите.
С помощта на многофакторен дисперсионен анализ е направен опит за по-задълбочено
определяне на влиянието на демографските фактори върху използваните стратегии за
справяне със стреса.
Възрастта във взаимодействие със заеманата позиция диференцира значимо
използването на стратегията Планиране /F=3.107; p=0.046/. Най-често към тази стратегия
прибягват мениджърите между 30 и 39 годишна възраст /X=14.10/. Ръководителите в тази
възрастова група се характеризират с натрупан социален и професионален опит, както и със
стремеж за себедоказване и себеизява. Те са тези, които най-активно посрещат възникналите
трудности и проблеми и търсят пътища за тяхното разрешаване. Това, от една страна е част
от тяхното функционално задължение, а от друга – критерий за ефективност от работата им.
Позицията определя и избора на стратегия за справяне със стреса. Ръководителите
разполагат с по-голяма свобода и възможност за контрол върху процесите в организацията и
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затова, вероятно, използват предимно активни стратегии – планират задачите, приоритизират
проблемите и обмислят действията, които трябва да се предприемат за тяхното разрешаване.
Възрастта във взаимодействие с типа организацията /F=4.397; p=0.013/, пола във
взаимодействие със заеманата позиция /F=6.825; p=0.009/, както и типа организация във
взаимодействие със заеманата позиция /F=4.789; p=0.029/ диференцират значимо
използването на копинг стратегията Търсене на инструментална подкрепа. При изледваните
лица до 29 г. по-изразено е използването на стратегията Търсене на инструментална
подкрепа /X=12.56/ предвид присъщата им все още неопитност и недостатъчен социален и
професионален опит. Тези служители изпитват по-често необходимост от помощ, подкрепа и
повече информация за изпълнението на поставените задачи. Това по-често се наблюдава при
работещи в държавния сектор, при които е предвиден и по-дълъг период за обучения и
адаптация на новоназначени служители.
Жените на ръководна позиция много по-често търсят помощ и информация /X=13.09/,
за да се справят със ситуациите. Желанието им да избягват допускане на грешки и
стремежът да вземат адекватни решения е вероятна причина за това. Не бива да се
пренебрегва и амбицията на жените на ръководни постове за себедоказване, за постигане на
високи резултати, за конкурентоспособност спрямо мениджърите от противоположния пол.
Ръководителите в организации от държавния сектор по-често използват стратегията
Търсене на инструментална подкрепа /X=12.67/. Тези организации се характеризират с
висока йерархична зависимост и изискване за съгласуване и одобрение на повечето решения
от по-високо равнище.
Възрастта във взаимодействие с типа организация диференцира значимо
използването на стратегията Търсене на емоционална подкрепа /F=5.880; p=0.003/.
Изследваните лица до 29 г. и работещи в държавни структури /X=11.13/ по-често използват
тази стратегия. Това поведение е предпоставено от по-благоприятните условия и
възможности за търсене и получаване на разбиране в по-защитена и нетолкова конкурентна
среда. Специфичното при тези структури е и това, че младите специалисти имат и по-дълъг
период на обучение и адаптация.
Възрастта във взаимодействие със заеманата позиция /F=3.967; p=0.020/, както и
професията във взаимодействие с общия трудов стаж /F=1.994; p=0.040/ диференцират
значимо използването на стратегията Примиряване или приемане на станалото.
Мениджърите на възраст между 30-39 години /X=10.19/ са склонни по-често да приемат
ситуациите такива, каквито са и да действат съобразно условията, което е резултат на побогатия опит и изградени подходи за действие при обстоятелства с по-висока степен на
неопределеност и неяснота.
Възрастта във взаимодействие с типа организация диференцира значимо
използването на стратегията Поведенческа дезангажираност /F=3.548; p=0.030/.
Прибягването към тази стратегия от страна на служителите на възраст между 40 и 69 г.,
работещи в държавния сектор /X=7.03/ вероятно може да се обясни с факта, че те нямат
възможност да влияят на процесите, които протичат в организацията. Това води до
формирането на негативна нагласа за неубедителен резултат при опит да се справят със
стресора.
Кумулирането на стрес се проявява като медиатор на бърнаут и общата
удовлетвореност от живота. Проверката на медиаторната хипотеза за влияние на
самооценката върху деперсонализацията, емоционалното изтощение, личните постижения и
общата удовлетвореност от живота при медиатори общото равнище на стрес и стратегиите за
справяне със стреса позволява да се направи извода, че самооценката има директно влияние
върху личните постижения и общата удовлетвореност от живота.
Общо ниво на стрес
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a

b

Самооценка

Постижения

c
*R2 =0.2767
Фигура № 4. Медиаторен модел за влияние на самооценката върху личните
професионални постижения при медиатор общо ниво на стрес.

Резултатите от проверката на медиаторната хипотеза за влияние на самооценката, като
независима променлива, върху постиженията, при медиатор общо равнище на стрес /виж фиг. №
4/ показват, че при пътека „а” /от независимата променлива - самооценка към медиатор - общо
равнище на стрес/ има значимо влияние /p=0.0000/. За директния ефект на медиатора – общо
равнище на стрес към зависимата променлива – постижения /пътека b/ се установява значимо
влияние /p=0.0000/. Общият ефект на независимата променлива – самооценката към зависимата
променлива – постижения /пътека с/ показва значимо влияние /p=0.0000/. Директният ефект, т.е.
когато въздействието на медиатора е контролирано показва значимо влияние /p=0.0002/.
Предложеният модел на медиация обяснява 27 % от вариациите в стойностите на независимата
променлива – лични постижения. Общият индиректен ефект с вероятност 95 % варира от
0.2259 до 0.4866. Тъй като нулата не попада в доверителния интервал може да се направи
заключението, че общия индивидуален ефект е значим.
Резултатите от проверката на медиаторния модел за влияние на самооценката върху
личните професионални постижения при медиатор общо ниво на стрес показва, че самооценката
като личностна особеност директно обуславя емоционалното отношение към личната
професионална компетентност и способността на индивида да се справя в различни ситуации.
Общо ниво на стрес

a

b

Самооценка

*R2 = 0.2751

с

Обща
удовлетвореност от
живота

Фигура № 5. Медиаторен модел за влияние на самооценката върху общата
удовлетвореност от живота при медиатор кумулиран стрес.

Резултатите от проверката на медиаторната хипотеза за влияние на самооценката, като
независима променлива, върху общата удовлетвореност от живота, при медиатор общо ниво
на стрес /виж фиг. № 5/ показват, че при пътека „а” /от независимата променлива самооценка към медиатор - общо равнище на стрес/ има значимо влияние /p=0.0000/. За
директния ефект на медиатора – общо равнище на стрес към зависимата променлива – обща
удовлетвореност от живота /пътека b/ се установява значимо влияние /p=0.0000/. Общият
ефект на независимата променлива – самооценката към зависимата променлива обща
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удовлетвореност от живота показва значимо влияние /p=0.0000/. Директният ефект, т.е.
когато въздействието на медиатора е контролирано показва значимо влияние /p=0.0069/.
Предложеният модел на медиация обяснява 27 % от вариациите в стойностите на
независимата променлива – обща удовлетвореност от живота. Общият индиректен ефект с
вероятност 95 % варира от 0.1329 до 0.2694. Тъй като нулата не попада в доверителния
интервал може да се направи заключението, че общия индивидуален ефект е значим.
Резултатите от проверката на медиаторния модел за влияние на самооценката върху общата
удовлетвореност от живота при медиатор кумулиран стрес показва, че самооценката като
личностна особеност директно обуславя общата удовлетвореност от живота. Самооценката е
надежден предиктор за кумулирането на стрес и последиците от стреса. Тя трябва да се взема
предвид при изследване на личните качества в процеса на подбор на служители и
организация на тяхната дейност в реални условия.
Основни изводи
Резултатите от проведеното изследване биха могли да се вземат предвид при
разработването на организационни стратегии за преодоляване на професионален стрес и
бърнаут. За мениджърите на организации е важно да имат предвид, че:
равнището на професионален стрес и бърнаут зависи от • индивдуалните демографски характеристики пол и възраст, които диференцират
значимо общото равнище на стрес, последиците от стреса, самооценката, общата
удовлетвореност от живота и използването на стратегиите за справяне със стреса.
Жените имат по-високо равнище на кумулиран стрес отколкото мъжете. Найвисоки равнища на професионален стрес се установяват при възрастовите групи до
29 г. и от 40 до 60 г. При жените се наблюдава нарастване на кумулирания стрес с
възрастта, докато при мъжете нивото му остава сравнително постоянно при всички
възрастови групи. Мъжете са по-склонни към деперсонализация, жените - към
емоционално изтощение.
• професията, която се оказва съществен фактор, който диференцира общото
равнище на професионален стрес. Социално ориентираните и емоционално
ангажираните професии /лекари, медицински сестри, преподаватели/ са с високо
ниво на професионален стрес.
• трудовия опит по специалността. Висок професионален стрес изпитват младите
работници и служители с трудов опит по специалността до три години.
• типа организация, която определя и значителните различия при равнищата на
професионален стрес. По-високо ниво на стрес изпитват работещите в частния
сектор в сравнение с тези в държавния сектор. Несигурността на работните места в
частния сектор, както и отношенията „работодатели – мениджъри – работници”
вероятно поддържат по-високо напрежение в работата.
стратегиите за справяне със стреса зависят от • пола, който диференцира значимо стратегиите за справяне със стреса. Жените,
например, имат по-изразен стремеж да търсят помощ и съвети, отколкото мъжете.
Мъжете предпочитат по-активни стратегии.
• образованието - потенциалът на високо образованите работници и служители за
справяне с трудности е по-висок от този на по-ниско образованите.
• професията, която значимо диференцира избора на стратегия за справяне със
стреса и с която трябва да бъдат съобразени институционалните стратегии.
• позицията, която човек заема в организацията и която определя избора на
стратегия за справяне със стреса. Служителите, които са на ръководни постове
използват предимно активни стратегии в сравнение с изпълнителите.
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• общия трудов стаж, който оказва влияние върху избора на стратегии за справяне
със стреса. Младите работници и служители са доминиращо ориентирани към
Търсене на инструментална и емоционална подкрепа в сравнение с повъзрастните, които предпочитат Отричане или неприемане.
Кумулирането на стрес се проявява като медиатор на бърнаут и общата
удовлетвореност от живота. Проверката на медиаторната хипотеза за влияние на
самооценката върху деперсонализацията, емоционалното изтощение, личните постижения и
общата удовлетвореност от живота при медиатори общото равнище на стрес и стратегиите за
справяне със стреса позволява да се направи извода, че самооценката има директно влияние
върху личните постижения и общата удовлетвореност от живота.
Факторите със стресогенен потенциал, които зависят от организацията и трябва да
бъдат под контрола на управленски политики са: характера на задачите /работата/,
изискванията към изпълняваните функции /организационния стандарт/, стила на управление
и ръководство. Управленските политики за превенция и справяне със стреса са социална
инвестиция с ефект в самочувствието, чувството за идентичност, ангажираност и лоялност на
сътрудниците към организацията.
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ЕXAMPLES FOR PERFORMANCE MANAGEMENT APPROACHES
IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Vihra Georgieva Naydenova, PhD
В статията са представени съвременни методи за управление на представянето в бизнес организации.
Разгледани са критериите за изпълнение на работата, както и цялостния процес по управление на
представянето и важната му роля в съвременното управление на човешките ресурси. Представени са
съвременни подходи в оценяването на изпълнението на служителите и техните предимства и
недостатъци. Разгледани са възможни варианти за процес и стъпки в управление на представянето в
международни организации. Представени са основни компоненти на процеса - планиране, целеполагане,
план за развитие, проследяване и обратна връзка, коучинг, оценяване. Направено е обобщение на
взаимовръзката между оценката на изпълнението и възнагражденията и придобивките. Представен е
коучинг подхода в управление на представянето и неговата приложимост. Разгледани са теоретични
постановки и научни изследвания в областта на управление на представянето в организациите.
In the article are presented contemporary methods of performance management in business organizations.
Reviewed is the performance management process, its main steps and its role in the personnel management.
Presented are modern methods in performance review – its advantages and disadvantages. Reviewed are main
components of the performance management process with practical examples – planning, goal-settin,
development plans, feedback giving, coaching. Presented are theoretical and empirical approaches and examples
from the business – including the review of competencies in the performance evaluation.

ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на процеса по управление на представянето е осъществяването на
обратна връзка от страна на мениджърите към служителите относно приоритетите и целите
за следващата година, оценка на трудовото представяне през изминалата година и диалог
относно плана за развитие на всеки служител.
Особено важна е комуникацията от страна на мениджърите към служителите относно
постиженията, поведението и методите за усъвършенстване на компетенциите им. От
значение е и обратната връзка на самите служители към техните ръководители – какво са
постигнали, какви са пречките, как ръководителят може да им съдейства, какви са
необходимите обучения. Стандартно процесът по оценяване на служителите се извършва
веднъж годишно, но в много компании е на шест месеца или на три месеца.
Управлението на представянето е процес обвързан не само със самото оценяване и
даване на обратна връзка, но и с възнагражденията, бонусите и придобивките, както и с
идентифицирането и комуникирането на силните страни и областите за подобрение на
служителите
В англоезичната литературата управление на представянето може да бъде срещнат
като performance appraisal, performance management, employee evaluation, results appraisal,
както и други термини [4].
Важно в процеса по управление на представянето е как мениджърите са подготвени за
провеждането на разговора. Следва те да са предварително запознати както с вътрешните
правила, процедури и стъпки, така и да придобият умения как се дава обратна връзка. Често
мениджърите не приемат достатъчно позитивно този процес, защото срещата със служители
с трудово представяне под очакванията не се приема като приятно. Също така ако няма
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достатъчно валидни данни за представянето на служителите, оценяването е трудно [2,3].
Според различни проучвания някои мениджъри не се чувстват комфортно „да решават
съдби” относно кариерата и заплащането на служителите и това може да се отрази на
качеството на процеса на оценяване.
Процесът по управление на представянето, ако е правилно проведен, има две основни
ползи за организациите. Първата полза, е да измери представянето с цел да поощтри и
промотира служителите с високо трудово представяне или да е основа за административни
решения относно служителите с представяне под очакванията. Друга основна цел е
развитието на индивидуалния потенциал на всеки служител, както и да бъде структуриран
план за развитие на важни компетенции за конкретен период от време. В тази си роля
мениджърът е в ролята коуч като е важно идентифицирането на силните страни и
потенциала, за да се планират най-добрите възможности за усъвършенстване на
компетенциите.
На графика 1 са показани двете основни ползи
от процеса по Управление на представянето [4]:

Aдминистративни ползи

Ползи за развитие

- Възнаграждения, бонуси, придобивки

- Идентифициране на силните страни

- Повишения

- Идентифициране на кариерните
възможности

- Уволнения
- Понижаване в длъжност

- Планиране на развитието
- Коучинг и даване на обратна връзка

Графика 1. Основни ползи от управление на представянето

Проучванията показват, че в организации, в които няма структурирани процеси по
управление на представянето служителите не виждат пряка връзка между постиженията си в
работата и възнагражденията, както и със справедливостта. Чрез правилното провеждане на
оценката на трудовото представяне може да бъде направено и правилното и обективно
определяне на възнагражденията и бонусите на служителите. Важно е и правилното
документиране на взетите решения.
Ползи от Управление на представянето за развитието на служителите
Чрез процеса на управление на представянето мениджърът и организацията могат да
получат информация от страна на служителите, което е ключово за развитието и
представянето. По време на диалога между ръководител и служител се обсъжда какви
професионални и личностни компетенции и умения трябва да развие служителят в близките
месеци. Обсъждат се слабите страни, потенциала, нуждите от обучения, разработват се
планове за развитие.
Планът за развитие включва не само формалните вътрешни или външни обучения, но
и развитие на работното място и с помощта на прекия ръководител и други колеги
(менторство, коучинг)
В зависимост от това, какво е необходимо да се надгради при служителя, се
набелязват мерки по правилото за развитие на уменията: 70%-20%-10%.
Могат да се набележат конкретни отговорности, задачи и проекти в рамките на
работния процес, които могат да спомогнат развитието на слабите страни (70% учене от
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опит). Могат да се дискутира мерки за развитие като съвместна работа с мениджъра, както и
други опитни колеги, които способстват надграждането на уменията (20% учене от
взаимоотношения). Оставалите методи са обучения, участие в уъркшопове и конференции,
четене на литература и други мерки (10%), които биха подпомогнали усъвършенстването на
компетенциите (виж графика 2).

Графика 2. Правило за развитие на служителите 70%-20%-10%

Важно при стартирането на процеса по управление на представянето е да се
комуникира до мениджърите колко важен е диалогът със служителя и обсъждането на плана
за развитие.
Управление на представянето е мениджърски инструмент, който помага на
мениджърите да покажат своите очаквания и препоръки, но и да разберат необходимостта от
развитие на своите служители и да отделят време индивидуално на всеки.
Типични отговорности в управление на представянето
От бизнес практиката, отдел Човешки ресурси подготвя правилата и процедурите по
отношение процеса на Управление на представянето. Отделът също така подпомага
създаването на системи за целеполагане и оценка, инициира комуникацията и обученията на
мениджърите, следи за навременното попълване на формите за оценка, осигурява докладите.
Мениджърите са отговорни за осъществяването на диалога със служителите,
поставянето на конкретните цели в зависимост от организационните цели и тези на отдела,
решението за оценката, попълването на формалните документи, провеждането на разговора
за трудовото представяне и обсъждането на плана за развитие.
Самите служители също имат отговорността да се подготвят за срещата
предварително, да прегледат изпълнението на целите си от миналата година и да обмислят
плана си за развитие за следващите месеци.

Отговорности на мениджъра

Отговорности на отдел Човешки
ресурси

- Създава правилата, процедурите,
процеса по Управление на представянето
- Подготвя бланки, споразумения
- Комуникира процеса по Управление на
представянето до мениджърите и
служителите
Дава
консултации,
провежда
присъствени и онлайн обучения, за да
подготви мениджърите и служижелите
- Администрира процеса и създава
доклади
Таблица 1. Отговорности на мениджъра и на отдел Човешки ресурси в УП

- Подготвя се и осъществява срещата със
служителя
- Поставя и обсъжда съвместно със
служителя целите за следващата година
- Дава обратна връзка
- Обсъжда плана за развитие, включително
обученията за следващата година
- Подготвя и подписва документите
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Фази на процеса по Управление на представянето
Даден е пример за трите основни фази на процеса по управление на представянето на
служителите в рамките на годината. По време на първата фаза – планирането, се извършва
целеполагането, дискутират се качествените и количествените цели на служителя за
следващия период, компетенциите, които се очаква служителят да проявява, както и
обсъждане на индивидуалния план за развитие.
По време на целеполагането е важно поставените цели да са по модела SMART:
• Специфични – какъв точно резултат очакваме да бъде постигнат (Specific)
• Измерими – как ще бъде измерен резултатът, как ще разберем, че целта е
постигната (Measurable)
• Постижими – реалистични ли са очакванията, с оглед на всички предпоставки и
ресурси (Achievable)
• Релевантни – обвързани ли са с целите на звеното/сегмента/организацията, както и
дали съответстват на ценностите (Relevant)
• Точно определени във времето – точно определени срокове и периоди за
изпълнение на поставените цели
(timely)
По време на втората фаза – трудовото представяне по време на годината, е
същинското изпълнение на целите, изпълнението на плана за развитие, които са съпътствани
с непрекъсната обратна връзка и коучинг (графика 3).

Трудово
представяне

Планиране

Оценка

Графика 3. Основни фази в управление на представянето

През третия етап – Оценка на представянето, се осъществява преглед на резултати,
оценка на целите и компетенциите, преглед на възнаграждението.
Примери за подходи в Управление на представянето в бизнес среда
В много от интернационалните бизнес организации в процеса на трудовото
представяне е важно не само какво е изпълнението, но и как са били изпълнени целите или
какво е било поведението на служителите.
По време на процеса се отговаря на два основни въпроса:
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• Какво e постигнато от служителя?
• Как го е постигнал? Какво поведение/компетенции е проявявал?
Крайната оценка на трудовото представяне може да включва:
• Оценка от изпълнение на целите през годината – качествени и количествени
• Оценка на поведението/компетенциите на служителите.
Обикновено големите организации имат разписан компетентностен модел, който е
важен, както при подбора на кандидатите, така и при тяхното оценяване. Моделът включва
поведенията, които организацията поощтрява, търси и развива у служителите си.
При оценяването на целите е важно ръководителят да обсъди със служителя в детайли
изпълнението на всяка една цел и степента на изпълнение. Крайните резултати се записват в
предварително подготвени формуляри, които могат да са на хартия или онлайн.
В оценката на поведението/компетенциите, ръководителят записва в каква степен
според него служителят е проявявал през годината даденото поведение.
Пример за важна компетенция е Ориентацията към клиента. Тя може да има различни
дефиниции според спецификите на организацията. При дефинирането на компетенцията
може да се използва описание на силните и слабите и проявления, както примера по-долу
(Таблица 2):
Клиентска ориентация
Силна компетентност:
•

Стреми се да отговори на очакванията и изискванията на вътрешни и външни клиенти

•

При действията си се ръководи от нуждите на клиента

•

Търси обратна връзка от клиентите

•

Поддържа стабилни отношения с клиентите и получава тяхното доверие и др.
Слаба компетентност:

•

Не се стреми да разбере нуждите на клиента

•

Притеснява се от контакти с нови клиенти

•

Не е проактивен в опознаването клиентите

•

Не умее да се справя с критика или оплаквания, както и да се отзовава на по-специални молби

•

В общуването си с клиентите не ги изслушва

•

Не отделя достатъчно време да поддържа контакти с клиентите и др.

Таблица 2. Примери за компетентност Ориентация към клиента

Ръководителят наблюдава реално и устойчиво демонстрирани поведения, които се
повтарят в трудовото ежедневие. Стабилните резултати на служителите се осигуряват
именно от подходящото му поведение, което е съвкупност от умения, нагласи, знания и
други характеристики [1,5].
Пример за друга важна и широко разпространена компетентност е Работата в екип
(таблица 3).
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Работа в екип
Силна компетентност:
• Свързва хората в екипи
• Споделя победи и Насърчава отворен диалог
• Отдава заслуги за успехите на целия екип
• Оставя хората самостоятелно да довършат работата и да носят отговорност
• Създава чувство на принадлежност към екипа
• Поддържа морала и духа на екипа и др.
Слаба компетентност:
 Не създава общи ценности и предизвикателства
 Похвалите му са насочени към отделни хора, а не към екипа
 Не организира срещи на екипа
 Не обединява хората в екипа
 Управлява хората само индивидуално
 Няма умения и/или интерес за управление на екипи и др.

Таблица 3. Примери за компетентност Работа в екип

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесът по управление на представянето е един от основните за правилното
управление на персонала. Настоящата статия дава само няколко примера за този процес.
Оценката на трудовото представяне служи като критерий за това доколко добре
функционират процеси като подбор и обучение на служителите. Освен като оценка за
ефективността на програмите по обучение, оценката на представянето служи и за оценка на
ефективността на програми за промяна в организацията, комуникацията в организацията и
много други. Мениджърите могат умело процеса за постигане на висока ефективност, както
и за коучинг на служителите, за подобрение на комуникацията, за повишаване на
мотивацията на персонала.
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ОЦЕНКА НА ИНТЕНЗИВНОСТТА И ЧЕСТОТАТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТРЕСОРИ С ВЪПРОСНИКА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС (JSS) НА ЧАРЛЗ СПИЛБЪРГЪР В
БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ
Бистра Методиева Ценова, доцент, д. пс.1, Проф. Чарлз Д. Спилбъргър2
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ASSESSMENT OF THE INTENSITY AND FREQUENCY OF WORKPLACE
STRESSORS USING JOB STRESS SURVEY (JSS) BY CHARLES
SPIELBERGER IN BULGARIAN WORKING CONDITIONS
Associate Prof. Bistra MetodievaTzenova, PhD1, Prof. Charles D. Spielberger2
1
NationalCentre for Public Health and Analyses (NCPHA), Sofia
2
University of South Florida, Tampa, Florida,USA
Резюме. В изследванията върху професионалния стрес предшестващите стрес-процеса условия се мерят
главно като общи изисквания на ролята или очакванията, като специфични характеристики и
натоварване от задачата често се пренебрегват. Честотата и интензивността на стресорите на работното
място се влияят от различни фактори, които изискват различно управление.
Въпросникът за професионален стрес на Spielberger (JSS) оценява интензивност и честота на често
срещани при широк кръг професии 30 стресора. Затова си поставихме за цел адаптацията и оценката на
работата му в български условия. Методи. Изследвани са близо 500 работещи от различни професии в
сферата на услугите, вкл. здравеопазване, които оценяват е възприеманата тежест на всяка от 30-те
стрес-ситуации и колко често даден индивид се сблъсква с всяка една от тях. Изследвани са и ефектът им
върху някои аспекти на психичното здраве (бърнаут) и връзката им с негативния афект. Сумирането на
оценките по отделните стресори позволява извеждането на три общи индекса на стреса – интензивност,
честота, и общ стрес. Факторната структура на въпросника откроява 2 фактора с по 10 стресора –
натоварване на работа и липса на подкрепа, формиращи още 6 индекса. Резултатите показват, че
методът е с добри психометрични показатели, позволява идентифициране на специфичните източници
на стрес при различни групи професионалисти и управленски равнища и, съответно, насочването на
интервенциите към най-значимите и често срещани стресори. Методиката позволява проследяване на
възрастовата динамика и се използва за научно-изследователски цели в психологията и хигиената на
труда, както и за практически цели в професионалното здравеопазване.
Ключови думи: професионален стрес и здраве, методи, трудово натоварване, бърнаут, психосоматични
оплаквания, здравен сектор
Abstract. In researches performed on work-related stress the conditions that precede stress process are measured
mainly by general requirements of the role or expectations, such as specific performance characteristics and the
task load are often disregarded. Frequency and severity of the workplace stressors are influenced by various
factors that require different management.
Job Stress Survey (JSS) by Spielberger is proved to estimate severity and frequency of 30 job stressors
commonly met in a wide range of occupations. Therefore, we aimed to adapt and evaluate its performance in
Bulgarian working conditions. Methods. Survey data were obtained from near 500 employed in various
occupations in service sector, incl. health care. The perceived severity of each of the 30 occupational stressing
events was assessed and how often an individual or a group faces each of them, as well as several dimensions of
their well being as health outcomes. Data were obtained on personality trait negative affect as moderating stress
perception variable. Aggregation of individual assessments of stressors permits displaying three general indexes
of stress – intensity, frequency and total stress. Factor structure of the questionnaire identifies two factors with
10 stressors - work load and lack of support, forming another 6 indexes. Our results show that the method has
good psychometric indicators allowing identification of specific sources of stress in different groups of
professionals and managerial levels and, accordingly, targeting interventions to the most important and common
stressors. The methodology allows tracking of age dynamics and use for research purposes in occupational
psychology and hygiene, as well as targeted practical application for solving of occupational health isuues.
Key words: occupational stress and health, methods, work load, burnout, mental health, health sector
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1. ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ИЗМЕРВАНЕТО МУ
Характерно за трудовата дейност е, че тя се извършва всекидневно по осем и повече
часа в продължение на години, което води, от една страна, до адаптиране към ситуацията,
а от друга - до наслагване на влиянието на различни стресогенни фактори.
Главното ограничение на изследванията върху източниците на стреса на работното
място е свързано с неяснотата в концепцията и дефиницията на професионалния стрес, които
често се различават в отделните изследвания. Главната причина е, че някои изследователи
фокусират предшестващите условия свързани с характеристиките на определена работа,
докато други се съсредоточават главно върху последствията на стресиращите обстоятелства.
Нещо повече, мерките на професионалния стрес като цяло включват широк по съдържание
спектър, напр. организационни характеристики, индивидуални различия в нагласите и
личностовите черти, както и уменията на работника и здравният му статус. Такива различни
фактори често са замъглени в съществуващите операционални мерки на професионалния
стрес. Професионалният стрес възниква тогава, когато свързаните с труда фактори
въздействат върху работника като го принуждават така да промени своето психично или
физическо състояние, че то да се отклони от “нормалното си функциониране”. Най-общо
свързаният с труда стрес се определя като отрицателен отговор на хората, когато
способностите и уменията им съответстват в много малка степен на изискванията на
работата им и не получават никаква подкрепа. Стрес може да се преживява и в двата случая:
когато изискванията и трудовото натоварване надхвърлят възможностите на работещите, или
напротив, са много по-ниски от квалификацията им, напр. скучна повтаряща се дейност.
Повечето от причините за свързания с труда стрес са свързани с начина на проектиране и
организация на работата и начина на управление на организациите. Този тип
предизвикателства се наричат психосоциални рискове и включват напр. организационни
промени, изисквания на работата, степен на контрол от страна на работещите върху
извършваната от тях работа, отношения с ръководителя/ супервайзора, неясноти относно
изпълняваната от индивида роля, лоши социални взаимоотношения на работното място,
неудовлетворителни практики на управление, лоша физическа работна среда [7, 9].
Стресовото състояние, предизвикано от трудовата дейност на човека има свои
характерни белези и се отразява върху поведението в труда, стила на работа, амбициите,
удовлетвореността от работата, и в крайна сметка, върху психичното и физическо здраве
[12]. При продължителна работа възниква специфичното за труда състояние на психична
умора, което също може да бъде компонент на стресовото състояние. То представлява
обратимо намаляване на работоспособността, защитна реакция на организма срещу
изчерпващата се активност, психофизиологично състояние, при което продължително се
нарушава стабилността на регулацията на дейността [10]. Изследванията на стреса при
различни професионални групи във Финландия [9] показват, че 10%-20% от работещата
популация докладва значително количество стрес-симптоми, при което психосоматичните се
преживяват много по-често, в сравнение с психологическите. Подобни са и резултатите от
собствени проучвания, както и на други изследователи у нас [1, 3], установяващи по-високи
нива на стреса и здравните оплаквания, отколкото средните за ЕС според Петото проучване
на условията на труд и живот в ЕС (фондация в Дъблин). Един от начините, по които
засегнатите реагират на стресорите в работата си, е поведенченският синдром на
професионално изчерпване “бърнаут” (burnout). Първоначално терминът служи за
описанието на специфичния отговор, породен от стреса и емоционалното напрежение,
свързано с интензивността на работа с други хора, при която професионалистите са
“даващи”, а насрещната страна е “получаващи” помощ, напр. пациенти [9, 11]. Синдромът
бърнаут обхваща най-малко три аспекта: развитие на усилващото се чувство на емоционално
изтощение и умора, тенденция за развитие на цинично, равнодушно отношение към
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зависимите от професионалиста, тенденция за отрицателна себеоценка, намалена успешност
и работоспособност.
Определяне на стресорите в трудовата дейност
Появата на свързани с работата стресиращи събития и различията в източниците на
професионалния стрес за различни професии бяха предмет на ранните многобройни
изследвания преди повече от 20 год. Водещи в много от тези изследвания бяха такива
концепции като неясност на ролята и ролеви конфликт и как те се различават при отделни
професионални групи.
R. Lazarus препоръчва професионалният стрес да се оценява в контекста на
концептуалния модел за стреса като процес, който включва взаимодействие между индивида
и средата му. Този модел разграничава между предшестващите събития (стресори), как те се
възприемат и оценяват от дадено лице, отчитайки индивидуалните умения за справяне със
стрес, и следващите емоционални реакции, ако стресорът продължи да действа и индивидът
не може да се справи ефективно с него. Концептуалната рамка на Лейзъръс изисква детайлен
анализ на специфичните стресори, свързвани с определена работа, как отделните работници
реагират на тези стресори и ефектите на професионалните стресори върху индивидуалното
поведение.
В изследванията върху професионалния стрес предшестващите стрес-процеса условия
на средата се мерят главно като общи изисквания на ролята или очаквания, докато
специфичното натоварване и характеристики на задачата често се пренебрегват. За
преодоляването на тази слабост редица изследователи през последните години създават
различни психометрични инструменти за оценка на честотата и интензивността на
стресорите на работното място [1, 2, 3]. Един от тях е Въпросникът за професионален стрес
на Spielberger (Job Stress Survey, JSS [13]), който дава възможност за дифиренцирана оценка
на често срещани при широк кръг професии 30 стресора, както и общото количество стрес от
тяхното въздействие.
По тези причини – краткост, приложимост, отлични психометрични качества и
диферинциация на оценките/ оценъчен профил - си поставихме за цел адаптация на
въпросника за професионален стрес на Spielberger (JSS) и оценката на работата му в
български условия при различни професионални групи, включваща психометрична
проверка, надеждност и конструкт-валидност – специфичност на стрес-профила при
различни професии, корелация с подобни доказани инструменти за измерване на стреса,
диференцирани здравни резултати, модериращо влияние на устойчиви индивидуални
характеристики.
С тази цел пред изследването са поставени за решение следните задачи:
• Оценка на интензивността и честотата на разпространени професионални стресори
от гледна точка на работещите в различни професии, в конкретна работна среда в
сектора на услугите;
• Изчисляване на стрес-индексите и сравнителен анализ по професионални групи,
както и проверка на психометричните качества на въпросника и на факторната му
структура;
• Оценка на общото психосоматично здраве с индикатори здравни оплаквания и
бърнаут синдром;
• Разкриване на характеристики и условия на организацията, предразполагащи към
развитие на бърнаут;
• Разкриване на взаимовръзките между характерни за организацията стресори от
гледна точка на индивидуална значимост и честота, стрес-симптоматиката и
личностни характеристики – модератори на напрежението вследствие на трудовото
натоварване.
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2. МЕТОДИ.
Въпросник за професионалния стрес JSS
Въпросникът за оценка на професионалния стрес на Spielberger е създаден на основата
на въпросника за стреса в полицията (Police Stress Survey [14]), оценяващ интензивността и
честотата на 60 специфични стресора в работата на низши офицерски чинове в полицията и
на въпросника за учителския стрес (Teacher Stress Survey). Генерираният от тях двата
въпросник JSS от 30 единици обхваща тези айтеми, които описват срещащи се с висока
вероятност при широк кръг професии стресори [13].
Въпросникът бе преведен и адаптиран за български условия съгласно изискванията на
алгоритъма за адаптация на чуждоезични методики, след изрично упълномощаване от
създателя му професор Спилбъргър в рамките на договорено двустранно сътрудничество [4].
Изследваните оценяват по 9-степенна скала интензивността на натоварването, което те
свързват с всеки от 30-те стресора в сравнение със стресор-стандарт "Възлагане на
неприятни задачи" със стойност "5". В първите изследвания при полицаи и учители този
стресор е бил оценяван като средно натоварващ и от двете групи.
Въпросникът е съобразен с разграничаването "черта-състояние", което се оказа от
значение при оценката на тревожността и на гнева, като изисква да се отбележи честотата на
появяването на дадено стресиращо събитие. След оценката на субективното натоварване от
всеки стресор, сравнен със стандарта, отговарящите трябва да отбележат на скала от 0 до 9 и
повече дни, броят дни, когато са преживявали всеки от изброените стресори на работното си
място за последните 6 месеца.
Оценката на индивидуалните стресори дава полезна информация за възприеманата
тежест на всеки от 30-те стресора (стресиращи ситуации) и колко често дадено лице или
група се сблъсква с всеки от тях. Сумирането на оценките на отделните стресори позволява
извеждането на 3 сумарни оценки: обща интензивност и обща честотата на 30-те събития и
общ индекс на професионалния стрес на основата на умножението на интензивността и
честотата на всеки стресор. Анализът на факторната структура на въпросника от създателите
му [13, 15] при отделни извадки от по 114 до 808 лица показва, че двуфакторното решение с
по 10 стресора всяко, най-добре удовлетворява изискванията за проста структура и
психологическо съдържание. Тези два фактора, получени по метода на главните компоненти,
са наречени от авторите "натоварване при работа / job pressure" и "липса на подкрепа" на
работното място.
Обект на изследването са общо 501 лица, работещи в различни недостатъчно
изследвани от гледна точка на трудовото натоварване и здравните му последствия
организации, включващи: масмедия, училища от Националната мрежа училища
утвърждаващи здравето, многопрофилни болници, 7 клиники за интензивно лечение, 6
детски здравни заведения, администрация и ведомствен институт, както и 60 кадрови
военнослужещи (младши офицерски състав). Обхванати са професионалисти, отговарящи,
макар и по различен начин, за човешкия живот, сигурността и безопасността на голяма маса
от хора. Представени са всички възрастови групи, като между изследваните извадки от
професионалисти се очертават някои различия по възраст и трудов стаж. Броят на
изследваните, е приведен по професионални групи в таблиците с резултатите.
Независими променливи - характеристики на организацията
За тази цел в една от извадките (офицери) използвахме предлаганите от Pfifferling,
Eckel (1987) 20 индикатора - характеристики на организацията предразполагащи към
бърнаут, към които прибавихме и вниманието към комфорта на работното място.
Изследваните отбелязват тези твърдения, които според тях отговарят на наличното
състояние/ характеристики на организацията, в която работят. 4 положителни отговора са
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индикатор за съществуването
организационна среда.

на

предразполагаща

към

развитието

на

бърнаут

Зависими променливи - индикатори на здравното състояние
Бърнаут. С адаптирания от нас [6] въпросник на К. Маслах MBI бе изследвано
проявлението на бърнаут-синдрома и профила на трите му измерения в повечето
професионални извадки.
Психично здраве
За бърз скрининг на трайни последствия от стресовите въздействия, изпитвани от
личността, бе използуван въпросникът на Langner за психосоматични оплаквания, наша
адаптация [5], за краткост наричан "психично здраве". При статистическия анализ е
използван само общият брой здравни симптоми на конкретното лице, вариращ от 0 до 22.
Променливи модератори на въздействието - личностови характеристи
Съществуват солидни доказателства и убедителна теория и обяснение за връзката
между възприемания стрес и негативния афект, като трайна личностова черта, измервана и с
конструкта невротизъм по Айзенк. В изследваните ДЗМСГ бяха събрани данни от персонала
за основни личностни характеристики с въпросника на Айзенк.
Процедура. Изследването се извършва анонимно с въпросници. За оценка на
действащите на работното им място стресори, всяко изследвано лице получава по 2 бланки с 30те стресиращи събития с различна инструкция - оценка на интензивността на натоварването,
което представляват за индивида по 9-степенна скала, в сравнение със стресор-стандарт със
стойност "5" и отбелязване на броя дни за последните 6 месеца (0 до 9 и повече дни), когато
съответният стресор е присъствал на работното му място. Организацията на изследването на
терен, съгласуване със съответното висше ръководство са отговорност на водещия изследовател,
както математико-статистистическият модел за анализ на данните.
Статистическата обработка на данните включва едномерни и многомерни анализи,
използвани от специалистите за подобни цели – психометрична проверка на психологични
методики. За всеки участник в изследването и за отделните професионални групи се изчислява
общото количество стрес (интензивност х честота), което представлява всеки от изследваните 30
потенциални стресора, 9 стрес –индекса, както и сумарните бални оценки за изразеност на
бърнаут-синдрома, психичното здраве и невротизма. Конкретните средни стойности и
статистики по последните фактори са предмет на детайлен анализ в други отчети и доклади. За
поставената цел тук се анализират само взаимовръзките им с индикаторите на стреса.
3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Социодемографски характеристики по групи изследвани
Най-ниска е средната възраст на медицинските сестри, към които се приближават
изследваните учители. Средната възраст на служителите и съответният трудов стаж са с до 6
г. по-високи в сравнение с останалите професионални групи. Процентното разпределение на
изследваните по групи в зависимост от продължителността на трудовия стаж на сегашното
им работно място, показва, че работещите повече от 2 г. медицински сестри са разпределени
доста равномерно по останалите групи, докато повече от половината учители, офицерски
състав и персонала в детските заведения са с трудов стаж от 10 до 15 г.
Учителите и медицинските сестри не се различават съществено по отношение на
семейното си положение, като 70% са семейни, обаче се различават по образователна степен,
като при учителите преобладават професионалисти с висше образование (90%). Аналогично,
при учителите и персонала от детските заведения за медико-социални грижи (ДЗМСГ)
заемащите ръководна длъжност са с 13% повече, отколкото при сестрите, въпреки че
преобладават изпълняващите редови длъжности.
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3.2. Професионални стресори и стрес
Стресиращи събития
Средната интензивност и честота на оценките на отделните стресори и стандартното
им отклонение за две от по-многочислените (и проблемни) групи, са представени в таблици
1-3, както и процентът лица дали високи оценки по отделните показатели (табл.2).
Специфичните свързани с работата събития са подредени както при оценяването им във
въпросника. Най-често срещаните стресори и тези с интензивност над средната са
отбелязани със звездичка.
Общо характерно за лекари, сестри и лаборанти в МБАЛ са високите стойности по
айтеми 28, 27 - често поемам работа на друг колега и недостатъчно лично време, като повисоки стойности се наблюдават при лекарите.
От гледна точка на личностното възприятие и значимост, като най-силни стресори се
посочват: несоътветстващото зплащане, недостигът на персонал, недостатъчно доброто
отношение на прекия ръководител, лошото оборудване, решаване на кризисни ситуации,
лични оскръбления от клиенти/колеги, шумът на работното място, немотивирани или
неизпълняващи задълженията си колеги.
Таблица 1. Вариационен анализ на 30-те стресиращи събития по интензивност,
честота при персонал от детските здравни заведения (156 лица)
Измерения
СТРЕСОР
1. Неприятни задачи
2. Извънработно време
3. Професионално израстване
4. Необичайни задължения
5. Колегите не изпълняват
6. Отношение на ръководителя
7. Кризисни ситуации
8. Липса на признание
9. Задачи извън длъжност
10. Лошо оборудване
11. По-голяма отговорност
12. Бездействие
13. Проблеми с началника
14. Отрицателни нагласи
15. Недостиг на персонал
16. Критични решения на място
17. Лично оскърбление
18. Важни решения – неучастие
19. Заплата*
20. Конкуренция
21. Ръководство
22. Шум
23. Прекъсвания
24. Честа смяна на изисквания
25. Писмена работа
26. Крайни срокове
27. Недостатъчно лично време
28. Работа за друг колега
29. Немотивирани колеги
30. Конфликт други отдели
Индекси на профес. стрес:
Натоварване
Липса на подкрепа
Общо стрес

x
4.62
4.27
4.46
4.21
4.64
5.08*
5.31*
5.45*
4.66
4.95*
5.35*
3.33
4.87
3.94
5.75*
5.35*
4.99*
3.84
6.69*
4.03
4.77
5.58*
4.13
4.35
3.39
4.09
4.26
4.82
4.68
3.97
45.75
49.73
145.68

ИНТЕНЗИВНОСТ
± Sd
1.93
2.44
2.51
2.14
2.37
2.74
2.37
2.60
2.50
2.29
2.41
2.15
2.95
2.66
2.45
2.43
2.73
2.31
2.58
2.41
2.79
2.69
2.72
2.48
2.41
2.43
2.52
2.45
2.54
2.55
15.93
17.43
145.68

Забележка:* Най-натоварващи и най-често изпитвани стресори

x
2.29
2.00
2.59
2.19
2.60
1.86
2.29
3.04
3.40
2.76
3.27
0.73
1.34
1.69
4.93*
2.52
1.55
1.79
5.73*
1.14
1.78
5.54*
1.88
2.12
1.99
1.91
2.87
3.93
2.57
1.38

ЧЕСТОТА
± Sd
3.08
2.87
3.57
3.09
3.11
2.94
2.75
3.45
3.64
3.32
3.60
1.61
2.62
2.84
3.50
2.93
2.62
2.85
3.83
2.39
3.02
3.86
2.98
3.02
3.00
2.89
3.29
3.47
3.21
2.50

24.89
25.94
75.66

21.44
21.04
57.09
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От 11-те най-силни стресора при медицинските сестри, оценявани като по-значими от
еталона, само 3 се срещат повече от 5 дни, като изключим ниското заплащане - лошото
оборудване, шума, недостатъчното лично време и работата заради друг колега (таблица 3). И
обратното, някои често срещани стресори се оценявани като умерено натоварващи. Като найчесто срещани стресори при различните професионални групи се очертават несъответстващото
оборудване, спазването на крайни срокове, извънредно много писмена работа, недостатъчно
лично време, поемане на работа и на друг колега (табл. 2, 3).
Стрес индекси – вид и количество стрес
В таблица 4 са приведени средните стойности на общото количество стрес, което
представляват изследваните стресори за 4 професионални групи. Ранжирането на четирите
групи по общия индекс на стреса, включващ интензивност и честота на стресиращите
събития, показва, че на първо място са учителите, следвани от медицинските сестри,
младшите офицери и служителите, като само по честота учителите са с относително повисоки стойности, отколкото американски извадки.
Таблица 2. Средна оценка на интензивността и честотата на 30-те
стресиращи събития при 71 медицински сестри от 7 интензивни клиники
ИНТЕНЗИВНОСТ
ЧЕСТОТА
СТРЕСОР
средна ± SD % висока средна ± SD
%висока
________________________________________________________________________
1. Неприятни задачи
4.95
0.57
2.3
4.61
3.16
2. Извънработно време
3.64
1.76
2.3
3.46
2.83
9.3
3. Професионално израстване 4.39
2.60
27.3
5.60
3.27
18.6
4. Нови/необичайни задължения 4.84
2.13
25.0
4.68
2.73
11.6
5. Колегите не изпълняват
5.64
2.22
36.4 *
5.86
2.91
6. Отношение на ръководителя 5.63
2.46
47.7 *
5.08
3.19
23.3
7. Кризисни ситуации
5.45
2.18
29.5
5.00
2.85
27.9
8. Липса на признание
4.93
2.60
27.3
5.00
3.16
23.3
9. Задачи извън длъжността
4.71
2.05
18.2
5.75
2.87
27.9
10. Лошо оборудване
5.78
2.16
38.6 *
5.89
3.21
41.9 *
11. По-голяма отговорност
5.07
1.93
20.4
5.08
2.57
12. Бездействие
4.29
1.93
11.4
4.65
2.56
11.6
13. Проблеми с началника
4.38
2.50
20.4
3.85
2.66
14. Отрицателни нагласи - б-ца 4.14
2.34
13.6
5.18
3.35
23.3
15. Недостиг на персонал
5.15
2.47 29.5
5.60
2.91
16. Критични решения на място 5.39
1.98
29.5
5.12
2.85
23.3
17. Лично оскърбление
5.68
2.22
38.6*
3.08
2.40
9.3
18. Важни решения- неучастие 3.83
1.78
9.1
3.93
3.00
13.9
19. Заплата
6.88
2.08
54.5 *
6.95
2.97
20. Конкуренция
3.93
2.03
11.4
4.22
3.23
11.6
21. Ръководство
5.50
2.47
31.8*
5.40
3.20
20.9
22. Шум
4.86
2.39
25.0
5.68
2.93
32.6 *
23. Прекъсвания
4.50
2.23
18.2
4.52
3.22
16.3
24. Честа смяна на изисквания 5.15
2.34
27.3
5.31
3.07
23.3
25. Писмена работа
5.02
2.33
18.2
5.48
3.18
26. Крайни срокове
4.31
2.17
29.5
4.40
2.80
27. Недостатъчно лично време 5.07
2.34
25.0
6.19
2.80
39.5 *
28. Работа за друг колега
4.70
2.31
25.0
5.26
2.72
32.6 *
29. Немотивирани колеги
5.29
1.89
27.3
5.51
2.80
41.9 *
30. Други отдели
4.98
2.80
31.8*
4.54
2.99
13.9
________________________________________________________________________
Сумарна оценка
151.5
37.6
154.7
53.7
Чиновници жени САЩ [12]
151.35 34.80
102.96 50.15
________________________________________________________________________
Забележка. * Най-натоварващи и най-често изпитвани стресори

18.6

39.5 *

25.6
7.0
34.9 *

60.5 *

32.6 *
11.6
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Общото количество стрес/ честота за изследваните липсата е по-ниско в сравнение с
интензивността на натоварването и при 42тирите групи и кореспондира с данните за
американска извадка (таблица 4).
Алфа коефициентите по Кронбах варират между 0.88 и 0.92 (> 0.85 и за четирите
групи, таблица 4). Следователно, вътрешната консистентност на трите мерки за
професионален стрес отговаря на изискванията на теорията на тестовете и е адекватна за
четирите групи.
Таблица 3. Най-значимите и често преживявани стресори
при различни професионални групи

СТРЕСОРИ – ИЗМЕРЕНИЯ:
Интензивност
Честота
Професионални групи*
1
2
3
1
2
Брой изследвани лица
274
71
150
274
71
u
m
m
5. Колегите не изпълняват
u
m
;
m
6. Отношение на ръководителя
u
m
;
m
7. Кризисни ситуации
u
;
m
8. Липса на признание
m
9. Задачи извън длъжноcт
u
m
;
u
m
10. Лошо оборудване
u
m
;
11. По-голяма отговорност
u
13. Проблеми с началника
m
;
m
15. Недостиг на персонал
u
m
;
m
16. Критични решения-срок
u
m
;
17. Лично оскърбление
m
;
m
19. Несъответстваща заплата
m
m
21. Ръководство неудовлетворително
u
m
;
u
m
22. Шум
m
u
m
25. Писмена работа
u
26. Крайни срокове
m
u
m
27. Недостиг лично време
u
m
28. Работа за друг колега
m
m
29. Немотивирани колеги
* 1- сборна група, 2 – медицински сестри, 3 – персонал от детски здравни заведения

3
150

;

;
;
;

Таблица 4. Вариационен анализ и надеждност на индикаторите за професионален стрес
(бални оценки) по интензивност и честота при различни професии
Професионален стрес (30 стресора)
Интензивност на натоварването

Честота

Общ стрес индекс

Профес. група
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
САЩ *
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
САЩ
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери

средно
153.87
140.05
146.88
143.54
151.35
112.00
106.07
102.16
101.67
102.96
667.22
612.76
550.16
569.44

* Чиновници жени САЩ (n 118, Spielberger CD., Reheiser EC., 1994)

± SD
32.45
38.56
25.05
31.43

alpha
0.899
0.911
0.885
0.801

47.49
57.38
61.87
46.20

0.919
0.927
0.926
0.815

326.89
404.27
357.84
323.91

0.913
0.911
0.926

В таблица 5 са приведени образуваните чрез сумиране на оценките за по 10 стресора
стрес-индекси " натоварване" и "липса на подкрепа" за 4 професионални групи. И четирите
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групи посочват, че стресорите, свързани с липса на подкрепа, са с почти такава
интензивност като тези за натоварването на работа и се срещат еднакво често. Изключение
са учителите, които свидетелстват, че професионалното напрежение и натоварване при тях
се срещат по-често. Липсата на подкрепа на работното място обаче най-често се чувства от
медицинските сестри.
Таблица 5. Вариационен анализ на трудовото натоварване и липсата
на подкрепа като стрес-фактори при различни професии
Измерения
Интензивност

Честота

Общо

Професионална
Група (брой)
Учители (41)
Мед.сестри (71)
Служители (56)
Офицери (60)
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери

Натоварване
средна
± SD
52.09
11.68
46.17
13.93
45.76
12.36
50.63
12.35
52.96
18.49
36.49
22.10
35.52
24.65
41.26
20.38
286.83
117.02
199.61
153.77
179.92
155.27
232.00
141.69

Липса на подкрепа
средна
± SD
53.35
14.22
48.15
14.91
53.05
9.14
47.65
12.97
35.35
21.58
38.88
20.94
34.36
22.26
31.42
18.73
214.96
153.14
228.17
148.06
198.80
123.81
182.89
130.62

Ефектът на групите в еднофакторния анализ на дисперсията (F-тест) не е
статистически достоверен, което е индикатор за недостоверни различия в тези сумарни
показатели между четирите извадки професионалисти.
От 10-те стресора, съставящи фактора "липса на подкрепа", 7 се оценяват от учителите
като по-стресиращи от еталона (оценки по-високи от 5), а от определящите фактора
"трудово натоварване " 6 се оценяват като с по-висока от средната интензивност. Учителите
оценяват, че в работата им общо 16 от 30-те стресора са по-висока от средната интензивност.
През последните 6 месеца учителите са се сблъсквали с 6 стресора повече от 5 дни средно.
Освен от неотговарящото на труда им заплащане, те се оплакват най-често от недостатъчно
лично време и шум, който като стресор е с по-висока от средната оценка за значимост, и от
работа в извънработно време.
За служителите 9 от изброените стресори са с интензивност по-голяма от стандарта,
като само един е от формиращите подкрепата на работа, а 3 - от образуващите фактора
натоварване. Най-често срещаните стресори при изследваните служители съвпадат с тези
при медицинските сестри - лошо оборудване, шум, неудовлетворително заплащане на труда.
Показателно е, че половината от тази извадка не пожелаха да посочат каквито и да са
стресори в работата си след запознаване с въпросите - добре известен защитен механизъм.
Факторен анализ
В таблица 6 са приведени избрани резултати от проверката на факторната структура
на въпросника по данните от 3 професионални групи. Представени са всички факторни
тегла, по-големи от 0.30 (десетичните точки са изпуснати за краткост) при 2-факторно
решение за всяка професионални група. От таблицата се вижда, че факторната структура не
съвпада за трите групи и се различава в зависимост от честотата и интензивността на
стресорите. Тя не съвпада напълно и с намерената в САЩ. Различна е и корелацията на
факторите, обясняващи до 38.3% от вариацията в интензивността и честотата на стресорите в
отделните извадки. Необходимо е да се отбележи, че въпреки това, процентът вариация,
обяснена от получените от нас фактори, е малко по-висок отколкото в американските
изследвания.
Затова в представените статистическите анализи използваме скалните оценки за
натоварване и социална подкрепа, изчислени съгласно предложената от Спилбъргър
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структура, която удовлетворява изискванията за проста структура и психологическо
съдържание. Показателите с по-ясно откроили се отклонения от нормалното разпределение в
отделните групи са различни, но изводи в това отношение за прибързани.
Таблица 6. Факторни тегла по измеренията интензивност и честота на стресорите при
двуфакторно решение („Натоварване” и „Организационна подкрепа”) за 3 професионални групи
Професионални групи
СТРЕСОР (интензивност)

Фа 1

Учители
Фа2

Мед. сестри
Фа 1
Фа2

1. Неприятни задачи
2. Извънработно време
542
3. Професионално израстване
311
452
4. Необичайни задължения
696
596
5. Колегите не изпълняват
576
643
847
6. Отношение на ръководителя
833
754
7. Кризисни ситуации
744
722
8. Липса на признание
654
648
9. Задачи извън длъжност
799
696
10. Лошо оборудване
357
628
11. По-голяма отговорност
637
559
12. Бездействие
13. Проблеми с началника
799
592
554
14. Отрицателни нагласи
311
403
15. Недостиг на персонал
582
16. Критични решения на място
513
549
17. Лично оскърбление
450
442
489
18. Важни решения - неучастие
561
526
19. Заплата *
496
412
20. Конкуренция
536
21. Ръководство
613
466
653
22. Шум
458
23. Прекъсвания
721
24. Честа смяна на изисквания
301
468
25. Писмена работа
402
26. Крайни срокове
625
27. Недостатъчно лично време
361
28. Работа за друг колега
436
406
415
29. Немотивирани колеги
356
537
30. Конфликт с други отдели
470
Собствени стойности
7.95
3.03
7.77
Обяснена вариация %
26.5
10.1
25.9
Корелация на факторите
.002
Резултати за честота на стресорите:
Собствени стойности
11.50
2.26
9.26
Обяснена вариация %
38.3
7.5
30.9
Корелация на факторите
-.229
Забележка:* Нулите и десетичната точка са изпуснати за краткост

Служители
Фа 1
Фа2

355
613
374
445
614
598
391
690
841
377
637
416
743
2.91
9.7
.383

488
634
390
630
416
559
339
366
567
601
322
413
408
404
460
666
633
675
773
782
459
7.08
23.6

307
541
569
666
395
723
660
668
596
466
314
442
660
673
3.40
11.3
.267

2.17
7.2
-.428

9.58
31.9

2.05
6.8
-.452
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3.3. Корелационни зависимости
Интеркорелации. Сумарните оценки за честотата и интензивността на отделните
измерения на професионалния стрес корелират тясно помежду си (0.53 > r >0.33, p < 0.05), с
изключение на 'честота на натоварването – интензивност на липсата на подкрепа'. Тези
различия се проявяват и в интеркорелацията на отделните стрес-индекси по професии. При
учителите напр. личната значимост на преживяваното професионално натоварване не
корелира с честотата, с която учителите се сблъскват с тези стресори.
Таблица 7. Корелация между професионалния стрес и показателите за психично здраве при
персонал от детски здравни заведения и медицински сестри
Корелати на психичното здраве Психично
ДЗМСГ
здраве
психично
здраве
СТРЕС - индекси:
м.сестри
Натоварване: Интензивност
.52**
.373**
Честота
.42**
.266**
Подкрепа:
Интензивност
.51**
.388**
Честота
.55**
.351**
Общ стрес:
Интензивност
.59**
.394**
Честота
.44*
.313**
* р < 0.05, ** p < 0.01, Нулите са изпуснати за краткост.

ДЗМСГ

Бърнаут

ДХ

РА

.271**
.279**
.322**
.314**
.332**
.331**

-.224*
-.177
-.130
-.076
-.130
-.147

Индекс
.415**
.357**
.341**
.464**
.352**
.466**

Невроти-зъм
/ЕРІ
.315**
.010
.327**
-.098
.314**
-.040

Стрес, психично здраве, бърнаут и негативен афект
Анализът на връзките между на общата интензивност и честота на натоварването и
(липсата) на социалната подкрепа с бърнаут-измеренията показва (Таблица 7), че:
Общото количество стрес, както от гледна точка на трудовото натоварване, така и
липсата на подкрепа, обуславят развитието на бърнаут синдрома, с увеличаването им расте
както емоционалното изтощение, така и дехуманизацията и дистанцирането на персонала от
детските здравни заведения от обгрижваните деца.
Общият бърнаут-индекс е свързан най-тясно с честотата на общия стрес и на липсата
на покрепа.
Чувството за професионална успешност корелира достоверно – отрицателно- само с
нарастващата интензивност на трудовото натоварване и личностна значимост на стресорите
в професионалното ежедневие – с увеличаването й чувството за професионализъм и успех се
разгражда.
Интензивността на натоварването корелира умерено с негативния афект, с индикатор
бална оценка по скалата Невротизъм по Айзенк – по-високите оценки по скалата са свързани
с по-силно преживяване на професионалните стресори като личностно значими, но не и с
честотата, с която се срещат на работното място.
Интензивността и честотата на всички срещани стресори, както формиращите фактора
трудово натоварване, така и липса на подкрепа, са еднопосочно свързани с преживяваните
психосоматични симптоми през последните 6 месеца – с увеличаването им расте и
количеството на здравните оплаквания и в двете професионални групи, медицински сестри и
персонал от ДЗМСГ.
В други от професионалните групи се установява, че честатата липса на социална
подкрепа на работа, особено от ръководителя, обуславя развитието на отчуждение, на
безразличие и студенина. От друга страна обаче, честотата на натоварването на работа,
справянето с трудности, може да допринесе за развитието на чувството за собствена
успешност в работата.
Възрастта и трудовият стаж не корелират статистически достоверно с нито един от
изследваните показатели за професионален стрес.
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3.4. Дисперсионен анализ за междугрупови различия – чувствителност на метода
Различията между професионалните групи в средните оценки на всеки от стресорите
бяха проверени с помощта на ANOVA и последващ Duncan- и Sheffe-тест. Както се вижда от
представените в таблица 8 резултати за три професионални извадки (Учители, Медицински
сестри, Служители), те се различават статистически достоверно в оценките си за
интензивността на 5 от оценяваните 30 събития (17%). Работата в извънработно време и
отрицателните нагласи към организацията/ училището са по-силно натоварващи за учителите
и служителите, отколкото за сестрите. Последните отдават значително по-голямо значение
на конкурирането за повишаване и неадекватното заплащане на труда им. По аналогичен
начин са установени значимите различия в средните оценки по честота за 7 от 30-те стресора
(таблица 8). Съответно, на учителите по-често се е налагало да работят в извънработно
време, да спазват крайни срокове за сметка на недостатъчно лично време за почивка;
сестринският персонал в интензивните отделения изпитва по-остър недостиг на персонал, а
при служители честите прекъсвания на работата, периодите на бездействие с последващо
натоварващо спазване на крайни срокове и конкуренцията за повишение са много поизразени в сравнение с учителите.
Таблица 8. Дисперсионен анализ -средни оценки по стресорите, по които се установени
достоверни междугрупови различия по интензивност или честота
___________________________________________________________________________
Групи (брой)
Мед.сестри Учители
Служители Групови
Стресор No.
(71)
(41)
(56)
различия*
ИНТЕНЗИВНОСТ
2. Извънработно време
3.48 (1.81)
4.39 (1.89)
4.27 (1.94)
У,С > М
14. Отрицателни нагласи работа 3.51 (2.30)
4.67 (2.20)
4.52 (2.22)
У,С > М
18. Важни решения-неучастие
3.67 (1.83)
4.51 (2.13)
4.67 (2.08)
С,У > М
19. Заплата
6.81 (2.22)
5.95 (2.32)
7.11 (1.86)
С>У
20. Конкуренция
3.97 (2.22)
3.80 (1.79)
5.11 (2.18)
С > М,У
ЧЕСТОТА
2. Извънработно време
2.56 (3.20)
5.97 (3.42)
4.26 (3.51)
У > С >М
12. Бездействие
2.82 (2.98)
1.40 (2.30)
3.20 (3.02)
С>У
15. Недостиг на персонал
4.38 (3.36)
3.12 (3.28)
3.00 (2.91)
М>У
20. Конкуренция
1.73 (3.00)
1.03 (1.85)
2.72 (3.40)
С>У
23. Прекъсвания
3.61 (3.75)
2.85 (3.34)
4.69 (3.35)
С>У
26. Крайни срокове
2.73 (3.32)
4.67 (2.73)
4.93 (2.87)
С,У > М
27. Недостатъчно лично време 4.84 (3.63)
6.44 (2.97)
3.84 (3.10)
У > С,М
___________________________________________________________________________
Забележка. Стандартните отклонения са дадени в скоби.
* достоверни междугрупови различия, ANOVA и Duncan - тест, p < 0.05

Тези резултати са показателни за възможностите на методиката за правдиви
диференцирани оценки на професионалния стрес в зависимост от изискванията и условията
на конкретната трудова дейност.
Възрастова динамика
Проследяването на динамиката на показателите за стрес при медицинските сестри по
формирани от нас 4 възрастови групи показва следната зависимост: най-младите сестри до
29 г. оценяват честотата и значимостта на отделните стресори най-високо с обща сумарна
оценка 680.85, с последващо последователно снижаване, особено с прехода от трета (40-49
г.) към четвърта възрастова група (>50 г.), където общият стрес- индекс възлиза на 324,75,
докато психосоматичните оплаквания бележат своеобразно плато – първоначално
понижаване с възрастта с последващо повишаване в групата на 50+ год.
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3.5. Професионален стрес и предразполагаща към бърнаут организационна среда.
Според честотното разпределение на отговорите по отношение на зададените 21
белега на организацията всеки от групата на младшите офицери посочва средно по 4 от тях
като характерни за работното му място. Повече от половината свидетелстват, че на комфорта
на работното място се отделя минимално внимание, а повече от една трета, че за тяхната
работа са характерни повтарящи се дейности, минимално внимание на положителната
обратна връзка (похвали и поощрения) и постоянно високо ниво на стрес. Тези резултати и
посочени от една четвърт от изследваните липса на насърчаване на професионалното
израстване, минимални ресурси за допълнителни задачи, непрекъснати изисквания за
перфектност, авторитарен стил на ръководство и др., се покриват с посочените като
субективно най-тежко преживявани стресори при работа.
4. ОБЩО ОБСЪЖДАНЕ
Факторите "натоварване" и "липса на подкрепа" са близки до концепциите за ролевия
конфликт, неясността и пренатоварването, които традиционно се считат за главните
детерминанти на професионалния стрес. Преживяването на "липса на подкрепа", напр., може
да бъде очаквано като последствие от конфликт на ролите и неяснота, а "натоварване" е ясно
свързано с пренатоварването на работа. Ситуации с голямо натоварване и високи изисквания
са фрустриращи за работещите. "Натоварване на работа" е сродно на конструкта "изисквания
на работата", за който е установено, че е свързан с развитието на исхемичната болест на
сърцето [7, 10].
Последните модели на професионалния стрес приемат, че преживяваната сила и
честотата, с която се случват свързани с работата стресиращи събития се влияят от различни
фактори. Motowidlo et al. [12] отбелязват, че честотата на стресорите се явява функция и на
двете: външните условия на работа и на личностните характеристики, докато преживяваната
значимост на стресиращо събитие се определя предимно от последните. В тази насока са и
получените резултати от множествения постъпков регресионен анализ при медицинските
сестри от интензивни отделения: като значими предиктори на влошаването на различни
аспекти на психичното здраве се очертава индивидуалната значимост на срещаните на
работа стресови ситуации («интензивност на натоварването»).
Като изключим свързаните с оборудването проблеми, като най-значителни от
изследваните стресори при различните професионални групи (табл. 3) се очертават
организационни проблеми, които могат да бъдат решени без големи разходи, намалени с
въвеждането на съответни организационни промени, и проблемът с недостатъчно мотивирани
колеги и поемането на техните задължения. Стресовият потенциал на недостатъчно доброто
отношение на прекия ръководител се оценява високо, но такова отношение се среща рядко.
В общи линии, резултатите от настоящето изследване отговарят на тези установени от
други изследователи по отношение на професионалния профил на работещи в стрес. Типично,
учителите подобно на ръководен персонал [15] придава по-голяма тежест (р < 0.01) на тези
стресори, върху които имат по-малко контрол, като: колегите не изпълняват задълженията си,
лошо оборудване, кризисни ситуации, шум, отношение на ръководителя и други.
Оценката на индивидуалните стресори дава полезна информация за възприеманата
тежест на всяка от 30-те стрес-ситуации и колко често дадено лице или група се сблъсква с
всеки от тях. Сумирането на оценките на отделните стресори позволява допълнително
извеждането на 3 оценки: за общата интензивност и честотата на 30-те събития и общ индекс
на професионалния стрес на основата на умножението на интензивността и честотата на
всеки стресор. По метода на главните компоненти са изведени два фактора "натоварване„ и
"липса на подкрепа" на работното място, които удовлетворяват изискванията както към
психологическото съдържание, така и за проста структура. Всеки от тях обхваща 10 стресора
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и по този начин могат да се изчислят още 6 стрес-индекса, в зависимост от честотата и
интензивността на стресорите.
Оценяваните стресори са достатъчно диференцирани и обезпечават „чувствителността”
на методиката, т.е. диференцирани специфични оценки за профила на професионалния стрес в
зависимост от конкретните изисквания и условия на трудовата дейност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методът е с добри психометрични показатели, позволява идентифициране на
специфичните източници на стрес при различни групи професионалисти и на различни
управленски равнища, като предоставя база за планиране, подбор и прилагане на адекватни
мерки по отношение на най-значимите и често срещани стресори, промоция и запазване на
здравето на работещите. Методиката позволява проследяване на възрастовата динамика на
професионалния стрес подобряване на организацията и режимите на труд и почивка за
застаряващите работещи – актуален приоритетен проблем за МОТ и Европейските агенции
по здраве и безопасност при работа. Въпросникът в представения му вид може да се използва
за научно-изследователски цели в психологията и хигиената на труда, както и за практически
цели от специалистите по организационно управление и човешки ресурси, по здравословни и
безопасни условия на труд.
Резултатите от изследването подчертават значението на идентифицирането на
специфичните източници на стрес при различните групи професионалисти, преди
внедряването на програми за управление на стреса. Такива интервенции трябва да са
насочени към стресорите с най-голяма значимост, които се срещат най-често в определена
работна/професионална група.
Основната задача на промоция на здравето и охраната на труда не е знанието на
основните стресори или процентът работещи с изявени психологични или соматични стресови
реакции, а повишаване на самочувствието с помощта на корекционни и превантивни мерки на
работа. При изследванията на стреса в професионалното ежедневие на медицинските сестри от
различни профили, по-често трябва да се прилагат методи за събиране на предложения за
корекции с помощта на въпросници и метода на груповата работа.
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Списък на 8 –те таблици:
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Оценка на интензивността и честотата на професионалните стресори с въпросника за
професионален стрес (JSS) на Чарлз Спилбъргър в български условия
Бистра Методиева Ценова, доцент, д. пс.1, Проф. Чарлз Д. Спилбъргър2
Списък на 8 –те таблици:
Таблица 1. Вариационен анализ на 30-те стресиращи събития по интензивност, честота при
персонал от детските здравни заведения (156 лица)
Измерения
СТРЕСОР
1. Неприятни задачи
2. Извънработно време
3. Професионално израстване
4. Необичайни задължения
5. Колегите не изпълняват
6. Отношение на ръководителя

ИНТЕНЗИВНОСТ
± Sd
x
4.62
1.93
4.27
4.46
4.21
4.64
5.08*

2.44
2.51
2.14
2.37
2.74

x

2.29
2.00
2.59
2.19
2.60
1.86

ЧЕСТОТА
± Sd
3.08
2.87
3.57
3.09
3.11
2.94
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7. Кризисни ситуации
8. Липса на признание
9. Задачи извън длъжност
10. Лошо оборудване
11. По-голяма отговорност
12. Бездействие
13. Проблеми с началника
14. Отрицателни нагласи
15. Недостиг на персонал
16. Критични решения на място
17. Лично оскърбление
18. Важни решения – неучастие
19. Заплата*
20. Конкуренция
21. Ръководство
22. Шум
23. Прекъсвания
24. Честа смяна на изисквания
25. Писмена работа
26. Крайни срокове
27. Недостатъчно лично време
28. Работа за друг колега
29. Немотивирани колеги
30. Конфликт други отдели
Индекси на профес. стрес:
Натоварване
Липса на подкрепа
Общо стрес

5.31*
5.45*
4.66
4.95*
5.35*
3.33
4.87
3.94
5.75*
5.35*
4.99*
3.84

903

4.03
4.77
5.58*
4.13
4.35
3.39
4.09
4.26
4.82
4.68
3.97

2.37
2.60
2.50
2.29
2.41
2.15
2.95
2.66
2.45
2.43
2.73
2.31
2.58
2.41
2.79
2.69
2.72
2.48
2.41
2.43
2.52
2.45
2.54
2.55

2.29
3.04
3.40
2.76
3.27
0.73
1.34
1.69
4.93*
2.52
1.55
1.79
5.73*
1.14
1.78
5.54*
1.88
2.12
1.99
1.91
2.87
3.93
2.57
1.38

2.75
3.45
3.64
3.32
3.60
1.61
2.62
2.84
3.50
2.93
2.62
2.85
3.83
2.39
3.02
3.86
2.98
3.02
3.00
2.89
3.29
3.47
3.21
2.50

45.75
49.73
145.68

15.93
17.43
145.68

24.89
25.94
75.66

21.44
21.04
57.09

6.69*

Забележка:* Най-натоварващи и най-често изпитвани стресори
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Таблица 2. Средна оценка на интензивността и честотата на 30-те стресиращи събития при
71 медицински сестри от 7 интензивни клиники
________________________________________________________________________
ИНТЕНЗИВНОСТ
ЧЕСТОТА
СТРЕСОР
средна ± SD % висока
средна ± SD %висока
________________________________________________________________________
1. Неприятни задачи
4.95 0.57
2.3
4.61 3.16 18.6
2. Извънработно време
3.64 1.76
2.3
3.46 2.83
9.3
3. Професионално израстване
4.39 2.60 27.3
5.60 3.27 18.6
4. Нови/необичайни задължения 4.84 2.13 25.0
4.68 2.73 11.6
5. Колегите не изпълняват
5.64 2.22 36.4 *
5.86 2.91 39.5 *
6. Отношение на ръководителя 5.63 2.46 47.7 *
5.08 3.19 23.3
7. Кризисни ситуации
5.45 2.18 29.5
5.00 2.85 27.9
8. Липса на признание
4.93 2.60 27.3
5.00 3.16 23.3
9. Задачи извън длъжността
4.71 2.05 18.2
5.75 2.87 27.9
10. Лошо оборудване
5.78 2.16 38.6 *
5.89 3.21 41.9 *
11. По-голяма отговорност
5.07 1.93 20.4
5.08 2.57 25.6
12. Бездействие
4.29 1.93 11.4
4.65 2.56 11.6
13. Проблеми с началника
4.38 2.50 20.4
3.85 2.66
7.0
14. Отрицателни нагласи - б-ца
4.14 2.34 13.6
5.18 3.35 23.3
15. Недостиг на персонал
5.15
2.47 29.5
5.60 2.91 34.9 *
16. Критични решения на място 5.39 1.98 29.5
5.12 2.85 23.3
17. Лично оскърбление
5.68 2.22 38.6*
3.08 2.40
9.3
18. Важни решения- неучастие
3.83 1.78
9.1
3.93 3.00 13.9
19. Заплата
6.88 2.08 54.5 *
6.95 2.97 60.5 *
20. Конкуренция
3.93 2.03 11.4
4.22 3.23 11.6
21. Ръководство
5.50 2.47 31.8*
5.40 3.20 20.9
22. Шум
4.86 2.39 25.0
5.68 2.93 32.6 *
23. Прекъсвания
4.50 2.23 18.2
4.52 3.22 16.3
24. Честа смяна на изисквания
5.15 2.34 27.3
5.31 3.07 23.3
25. Писмена работа
5.02 2.33 18.2
5.48 3.18 32.6 *
26. Крайни срокове
4.31 2.17 29.5
4.40 2.80 11.6
27. Недостатъчно лично време
5.07 2.34 25.0
6.19 2.80 39.5 *
28. Работа за друг колега
4.70 2.31 25.0
5.26 2.72 32.6 *
29. Немотивирани колеги
5.29 1.89 27.3
5.51 2.80 41.9 *
30. Други отдели
4.98 2.80 31.8*
4.54 2.99 13.9
________________________________________________________________________
Сумарна оценка
151.5
37.6
154.7 53.7
Чиновници жени САЩ [12] 151.35 34.80
102.96 50.15
________________________________________________________________________
Забележка. * Най-натоварващи и най-често изпитвани стресори
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Таблица 3. Най-значимите и често преживявани стресори при различни професионални
групи
СТРЕСОРИ – ИЗМЕРЕНИЯ:
Интензивност
Честота
Професионални групи*
1
2
3
1
2
3
Брой изследвани лица
274
71
150
274
71
150
u
m
m
5. Колегите не изпълняват
u
m
;
m
6. Отношение на ръководителя
u
m
;
m
7. Кризисни ситуации
u
;
m
8. Липса на признание
m
;
9. Задачи извън длъжноcт
u
m
;
u
m
10. Лошо оборудване
u
m
;
11. По-голяма отговорност
u
13. Проблеми с началника
m
;
m
;
15. Недостиг на персонал
u
m
;
m
16. Критични решения-срок
u
m
;
17. Лично оскърбление
m
;
m
;
19. Несъответстваща заплата
m
m
21. Ръководство неудовлетворително
u
m
;
u
m
;
22. Шум
m
u
m
25. Писмена работа
u
26. Крайни срокове
m
u
m
27. Недостиг лично време
u
m
28. Работа за друг колега
m
m
29. Немотивирани колеги
* 1- сборна група, 2 – медицински сестри, 3 – персонал от детски здравни заведения

Таблица 4. Вариационен анализ и надеждност на индикаторите за професионален стрес
(бални оценки) по интензивност и честота при различни професии
Професионален стрес (30
стресора)
Интензивност на натоварването

Честота

Общ стрес индекс

Профес. група

средно

± SD

alpha

Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
САЩ *
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
САЩ
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери

153.87
140.05
146.88
143.54
151.35
112.00
106.07
102.16
101.67
102.96
667.22
612.76
550.16
569.44

32.45
38.56
25.05
31.43

0.899
0.911
0.885
0.801

47.49
57.38
61.87
46.20

0.919
0.927
0.926
0.815

326.89
404.27
357.84
323.91

0.913
0.911
0.926

* Чиновници жени САЩ (n 118, Spielberger CD., Reheiser EC., 1994)
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Таблица 5. Вариационен анализ на трудовото натоварване и липсата на подкрепа като стресфактори при различни професии
Измерения

Интензивност

Честота

Общо

Професионална
Група (брой)
Учители (41)
Мед.сестри (71)
Служители (56)
Офицери (60)
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери
Учители
Мед.сестри
Служители
Офицери

Натоварване
средна
± SD
52.09
11.68
46.17
13.93
45.76
12.36
50.63
12.35
52.96
18.49
36.49
22.10
35.52
24.65
41.26
20.38
286.83
117.02
199.61
153.77
179.92
155.27
232.00
141.69

Липса на подкрепа
средна
± SD
53.35
14.22
48.15
14.91
53.05
9.14
47.65
12.97
35.35
21.58
38.88
20.94
34.36
22.26
31.42
18.73
214.96
153.14
228.17
148.06
198.80
123.81
182.89
130.62

Таблица 7. Корелация между професионалния стрес и показателите за психично здраве при
персонал от детски здравни заведения и медицински сестри
Корелати на психичното Психично ДЗМСГ
ДЗМСГ
Бърнаут
Невротиздраве
здраве
психично ДХ
РА Индекс зъм /ЕРІ
СТРЕС - индекси:
м.сестри здраве
Натоварване: Интензивност
.52**
.373** .271** -.224* .415**
.315**
Честота
.42**
.266** .279**
-.177
.357**
.010
Подкрепа: Интензивност
.51**
.388** .322**
-.130
.341**
.327**
Честота
.55**
.351** .314**
-.076
.464**
-.098
Общ стрес: Интензивност
.59**
.394** .332**
-.130
.352**
.314**
Честота
.44*
.313** .331**
-.147
.466**
-.040
* р < 0.05, ** p < 0.01, Нулите са изпуснати за краткост.
Таблица 8. Дисперсионен анализ -средни оценки по стресорите, по които се установени
достоверни междугрупови различия по интензивност или честота
___________________________________________________________________________
Групи (брой)
Мед.сестри Учители
Служители Групови
Стресор No.
(71)
(41)
(56)
различия*
ИНТЕНЗИВНОСТ
2. Извънработно време
3.48 (1.81)
4.39 (1.89)
4.27 (1.94)
У,С > М
14. Отрицателни нагласи работа 3.51 (2.30)
4.67 (2.20)
4.52 (2.22)
У,С > М
18. Важни решения-неучастие
3.67 (1.83)
4.51 (2.13)
4.67 (2.08)
С,У > М
19. Заплата
6.81 (2.22)
5.95 (2.32)
7.11 (1.86)
С>У
20. Конкуренция
3.97 (2.22)
3.80 (1.79)
5.11 (2.18)
С > М,У
ЧЕСТОТА
2. Извънработно време
2.56 (3.20)
5.97 (3.42)
4.26 (3.51)
У > С >М
12. Бездействие
2.82 (2.98)
1.40 (2.30)
3.20 (3.02)
С>У
15. Недостиг на персонал
4.38 (3.36)
3.12 (3.28)
3.00 (2.91)
М>У
20. Конкуренция
1.73 (3.00)
1.03 (1.85)
2.72 (3.40)
С>У
23. Прекъсвания
3.61 (3.75)
2.85 (3.34)
4.69 (3.35)
С>У
26. Крайни срокове
2.73 (3.32)
4.67 (2.73)
4.93 (2.87)
С,У > М
27. Недостатъчно лично време 4.84 (3.63)
6.44 (2.97)
3.84 (3.10)
У > С,М
___________________________________________________________________________
Забележка. Стандартните отклонения са дадени в скоби.
* достоверни междугрупови различия, ANOVA и Duncan - тест, p < 0.05
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Таблица 6. Факторни тегла по измеренията интензивност и честота на стресорите при
двуфакторно решение („Натоварване” и „Организационна подкрепа”) за 3 професионални
групи
Професионални групи
СТРЕСОР (интензивност)
1. Неприятни задачи
2. Извънработно време
3. Професионално израстване
4. Необичайни задължения
5. Колегите не изпълняват
6. Отношение на ръководителя
7. Кризисни ситуации
8. Липса на признание
9. Задачи извън длъжност
10. Лошо оборудване
11. По-голяма отговорност
12. Бездействие
13. Проблеми с началника
14. Отрицателни нагласи
15. Недостиг на персонал
16. Критични решения на място
17. Лично оскърбление
18. Важни решения - неучастие
19. Заплата *
20. Конкуренция
21. Ръководство
22. Шум
23. Прекъсвания
24. Честа смяна на изисквания
25. Писмена работа
26. Крайни срокове
27. Недостатъчно лично време
28. Работа за друг колега
29. Немотивирани колеги
30. Конфликт с други отдели
Собствени стойности
Обяснена вариация %
Корелация на факторите
Резултати за честота на стресорите:
Собствени стойности
Обяснена вариация %
Корелация на факторите

Учители
Фа 1
Фа2
542
311
452
696
576
643
833
744
654
799
357
637
799
592
311
403
582
513
450
442
561
526
496
536
613
466
458
721
301
468
625
361
436
406
356
537
470
7.95
3.03
26.5
10.1
.002

Мед. сестри
Фа 1
Фа2
355
613
596
847
754
722
648
696
628
559
374
554
445
614
549
489
598
412
653
391
690
841
402
377
637
415
416
743
7.77
2.91
25.9
9.7
.383

Служители
Фа 1
Фа2
307
488
541
634
569
666
390
630
416
559
395
339
723
660
366
567
601
322
668
413
596
408
466
404
314
460
442
666
633
675
773
782
459
660
673
7.08
3.40
23.6
11.3
.267

11.50
38.3

9.26
30.9

9.58
31.9

2.26
7.5
-.229

Забележка:* Нулите и десетичната точка са изпуснати за краткост

2.17
7.2
-.428

2.05
6.8
-.452
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА
И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КОМУНИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ
ОТ СИСТЕМАТА НА МВР
Ирина Любчова Янева-Дамянова,
Институт по психология- МВР
RESEARCH OF THE LABOUR AND ORGANIZATIONAL
COMMUNICATION SATISFACTION OF THE EMPLOYEES
OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR
Irina Ljubchova Yaneva - Damyanova
Institute of Psychology - Ministry of the Interior
Докладът е част от изследване, проведено от Институт по психология – МВР през 2014 г., с цел
диагностика на актуалното състояние на ключови организационни параметри, като организационна
култура, лидерство, удовлетвореност от работата и привързаност към организацията в МВР.
През последните години, в системата на МВР бяха извършени редица законодателни, структурни и
кадрови промени. Липсата на системност и последователност на въвежданите промени доведе, на свой
ред, до високи нива на неудовлетвореност сред служителите на МВР, от отчитането на индивидуалния
им принос и от комуникацията в организацията.
Комуникацията играе важна роля в процеса на организационна промяна. В системата на МВР,
информацията „от горе на долу” се движи по стандартните бюрократични канали и чрез форми като
заповеди, инструкции и официални писма, които използват пестелив и формален език, пестеливи са и от
към допълнителни разяснения. Това води до неефективна комуникация изразяваща се в ограничен и
неточен обмен на информация, които от своя страна влошават качеството на вземаните решения,
координацията в работата, снижават удовлетвореността от работата, привързаността към организацията
и предизвиква междуличностни конфликти.
Сред факторите, които допринасят за ефективността и удовлетвореността на служителите, заедно с
възнагражденията и условията на труд, се нарежда и качеството на комуникацията.
This paper is a part of research, conducted from the Institute of Psychology – MI in 2014. Its goal is diagnostics
of the actual condition of the key organizational parameters as organizational culture, leadership, job
satisfaction and adherence to the organization in the Ministry of the Interior.
During the last years, in the system of the Ministry of the Interior, many legislative, structural and personnel
changes were made. The lapse of orderliness and successiveness in the implementation of these changes led, on
its turn, to high levels of frustration among the employees in the MI from the reporting of their individual
contribution and the communication in the organization
The communication plays an important role in the organizational change processes. In the MI system, the
information „upward” moves through the conventional bureaucratic channels and through forms like orders,
instructions and official letters which are written in frugal and formal language, they also have a lack of
additional explanations. That leads to inefficient communication which finds expression in narrowed and
inaccurate exchange of information – that is the reason why the quality of the decisions taken becomes too low,
also it lows the work coordination, reduces the job satisfaction, the adherence to the organization and evokes
interpersonal conflicts.
Among the factors that contribute to effectiveness and satisfaction of the employees, with both - rewards and
work conditions, as well the quality of the communication.

УВОД В ПРОБЛЕМА
През последните години, в системата на МВР бяха извършени редица законодателни,
структурни и кадрови промени. Липсата на системност и последователност на въвежданите
промени доведе, на свой ред, до високи нива на неудовлетвореност сред служителите на
МВР, от отчитането на индивидуалния им принос и от комуникацията в организацията. В
системата на МВР, информацията „от горе на долу” се движи по стандартните бюрократични
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канали и чрез форми като заповеди, инструкции и официални писма, които използват
пестелив и формален език, пестеливи са и от към допълнителни разяснения. Това води до
неефективна комуникация изразяваща се в ограничен и неточен обмен на информация, които
от своя страна влошават качеството на вземаните решения, координацията в работата,
снижават удовлетвореността от работата, привързаността към организацията и предизвиква
междуличностни конфликти.
Процесът на общуване има ключово значение за нормалното функциониране на всяка
организация. Ефективността му определя два основни аспекта на дейността на
организацията:
1. Чрез общуването се осъществява управлението (движение на информацията от
ръководството към подчинените и обратното);
2. Чрез общуването се координират действията на изпълнителите в процеса на работа
(движение на информацията по хоризонтала).
Всяка управленска фунция се осъществява чрез някаква форма на пряка или непряка
комуникация. Независимо дали планират и организират или насочват и ръководят,
ръководителите общуват със или чрез другите. Управленските решения и организационните
директиви са неефективни, ако не са разбрани от тези, които отговарят за тяхното прилагане.
Ефективната комуникация е крайъгълен камък на управленския и организационния успех.
Емпиричните изследвания показват, че сред факторите допринасящи за ефективността и
удовлетвореността на служителите, заедно с възнагражденията и условията на труд, се
нарежда и качеството на комуникацията [14]. Установено е, че ефективна комуникация
подобрява удовлетвореността от работата [10], подобрява производителността [13; 8] и
повишава мотивацията на служителите [17].
Изследването на връзката комуникация-удовлетвореност, води до появата на конструкт
наречен "комуникативна удовлетвореност". Този конструкт се представя само с едно
измерение, а именно като генерализирано чувство на служителя по отношение на общата
комуникационна среда в организацията. Традиционно, комуникативната удовлетвореност се
счита за едно-дименсионална, с изразеното от служителите общо удовлетворение или
неудовлетворение от организационната комуникация. Тази гледна точка обаче не отчита
многобройните форми на комуникация, използвани в рамките на организациите [9]. Според
Downs & Hazen комуникативната удовлетвореност в организацията е мултидименсионален
конструкт, който включва вида споделена информация,
комуникативния климат и
отношенията между колегите [8]. Даунс открива, че удовлетвореността от комуникацията е
свързана с позицията на служителите в служебната йерархия [8]. Downs & Hazen извеждат
осем дименсии на комуникативна удовлетвореност: комуникативен климат, комуникация с
лидерите, организационна интеграция, качество на медията, хоризонтална неформална
комуникация, организационните перспективи, субординатната комуникация и обратната
връзка [8]. Най-важните комуникативни дименсии взаимодействащи с удовлетвореност от
работата са: персоналната обратна връзка, връзка с началника и комуникативния климат. Тези
фактори отразяват повечето от основните компоненти на организационното функциониране по
отношение на ролевите взаимоотношения, видовете информация и организационния климат.
Различните дименсии на комуникативна удовлетвореност могат да осигурят барометър на
организационното функциониране, а комуникативната удовлетвореност може да бъде полезен
инструмент за проверка на организационната комуникация. Измеренията на комуникативната
удовлетвореност според Wiio са удовлетвореност от работата, от съдържанието на
съобщението, подобряване на комуникациите и ефективност на каналите за предаване на
съобщението [19].
Два ключови организационни концепта представляват интерес за изследователите и
професионалистите – удовлетвореността на служителите от работата и продуктивността [16].
Данните показват силна положителна връзка между комуникативната удовлетвореност и
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удовлетвореността от труда. По-конкретно, комуникацията с лидера, работната среда и
личната обратна връзка са основни фактори за комуникативната удовлетвореност/трудовата
удовлетвореност. Служителите, които са доволни от комуникацията, работят по-ефективно.
По-слаба е връзката на комуникативната удовлетвореност с работното изпълнение [17].
Carriere & Bourque установяват положителна връзка между комуникационните практики в
организацията и комуникативната удовлетвореност. Комуникационните практики определят
степента на удовлетвореност от работата и на привързаността към организацията [7]. Goris
изследва влиянието на комуникативната удовлетвореност, съответствието между индивида и
работата, работното изпълнение и удовлетвореността от труда. Този тип съответствие се
определя като съгласие между потребностите на индивида и характеристиките на
конкретното работно място. Данните разкриват, че комуникативната удовлетвореност е
значим модератор и предиктор на удовлетвореността от труда. Goris казва, че „и като
модератор, и като предиктор, или и двете, комуникативната удовлетвореност влияе върху
ефективността на работата и удовлетвореността от труда” [9].
Понятието “удовлетвореност” се свързва с положителни преживявания на отделна
личност, група или общество, след постигане на важни за тях цели – резултат от
задоволяване на актуални потребности. Приема се, че удовлетвореността може да бъде
определена като събирателно отношение към отделни аспекти на трудовата дейност –
нейното съдържание, условия, ситуация.
Удовлетвореността от труда като понятие отразява характера на чувствата, които
хората изпитват от своя труд, включително и на резултатите от него. Удовлетвореността от
труда се предизвиква от няколко групи фактори, непосредствено свързани със самия труд,
заплащането на труда, управлението, качествата на мениджъра, работните групи.
Удовлетвореността от труда е ключова изследователска област, поради значимото й влияние
върху организационни фактори като лидерство, работоспособност, продуктивност,
взаимоотношения между служителите, комуникация в организацията, привързаност,
отсъствия и текучество. Едно от класическите определения разглежда удовлетвореността от
труда като позитивно емоционално състояние, което е резултат от индивидуалната оценка за
преживяното в труда [14]. Трудът е основна дейност на човека и чрез него той задоволява
свои основни потребности. В зависимост от личните цели, ценности и резултати от
дейността, може да се наблюдава по-голяма или по-малка степен на удовлетвореност.
Приема се, че удовлетвореността може да бъде определена като събирателно отношение към
отделни аспекти на трудовата дейност – нейното съдържание, условия, ситуация.
В търсене на отговор на въпроса доколко удовлетвореността от труда е стабилен във
времето или по-скоро променлив конструкт, Huff разграничава три типа гледни точки по
отношение на удовлетвореността от труда [цит. по 1]:
1. Диспозиционен подход, според който корените на удовлетвореността от труда трябва
да се търсят в личностните особености на индивида. Множество проучвания показват,
че индивидите са до известна степен “предразположени” да реагират на фактори,
свързани с работата и средата по определен начин, и тази предразположеност се
отразява върху удовлетвореността им от труда. Съответно, може да се очаква, че
удовлетвореността от труда е като цяло стабилен във времето конструкт [12].
2. Ситуационни теории, според които удовлетвореността от труда е резултат от
характера на самата работа и другите фактори на средата. Концепциите, обединени в
тази група, приемат, че удовлетвореността от труда е резултат от взаимодействието
между променливи, свързани с индивида, с работата и с организацията.
3. Интерактивни теории, според които удовлетвореността от труда произтича от
взаимодействието между личност и среда. Изследванията са насочени към установяване
на взаимодействието между фактори, свързани с личността, и фактори, свързани със
средата, както и към разграничаване на модераторите на това взаимодействие.
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Удовлетвореността от труда е пряко свързана със субективната значимост на
трудовата дейност за човека. Всяка трудова дейност задоволява важни потребности,
например материална осигуреност, себереализация, общуване. В зависимост от важността на
потребността (задоволена или незадоволена) възниква отношение на удовлетвореност или
неудовлетвореност от труда като цяло или от отделни негови аспекти. Във връзка с това
удовлетвореността може да се разгледа като обща и частична. Различават се реално
съществуващи фактори на трудовата среда – условия и ситуации, както и личностни
модератори, пречупващи въздействието на външните влияния.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Извадка:
Извадката се формира от 308 изследвани лица, от които 61.0% са от мъжки пол (n
=188), 36.7% са от женски пол (n=113), а 7 лица не са посочили своя пол.
По направление на дейност, 35.7% (n =110) са от „Охранителна полиция”, 28.9% (n
=89) са от „Криминална полиция”, 28.2% (n =87) са Администрация и 6.5% (n =20) са
преподаватели в АМВР.
По служби, 39.9% (n =123) са служители от НС „Полиция”, 18.5% (n =57) са
служители в ОДМВР-София, 9.1% (n =28) от Дирекция „Миграция”, 13.0 (n =40) от РДГП
Драгоман и 19.5% (n =60) - преподавателски състав от АМВР.
Най-висок е процентът на служителите между 41-45 годишна възраст – 24.0% (n =74)
и между 36-40 годишна възраст – 22.4% (n =69)
От всички служители взели участие в изследването 57.8% (n = 178) са с висше
образование, 28.3 % (n = 87) - със средно образование, а лицата работещи по трудово
правоотношение (ЛРТП) са 12.3% (n=38). Няма данни за образованието на 5-ма служители.
По отношение на прослуженото време в системата на МВР най-висок е процентът
на служителите, които имат трудов стаж между 11 и 15 години – 25.3% (n = 78), следвани от
служителите, които имат трудов стаж между 6 и 10 години – 22.1% (n =68).
Според позицията в организационната йерархия 78.6% (n = 242) от служителите са
изпълнители, 8.4% (n =26) заемат средна ръководна позиция, като имат между 1 и 5
подчинени, 5.8% (n =18) имат между 6-15 подчинени, 2.6% (n =8) имат между 16-30
подчинени и 2.3 % (n =7) имат повече от 30 подчинени. Няма данни за организационната
позиция на 7 от изследваните лица.
Инструментариум:
Изследването се проведе под формата на анонимна анкета. Всички използвани в
анкетата методи са обединени в обща анкетна карта с обща инструкция за работа. В
инструкцията изрично се упоменава и разяснява анонимния характер на проучването. Всеки
от използваните в анкетата методи има отделна инструкция за използване на скалата за
отговори и начина на отговаряне.
1.Въпросникът за измерване на удовлетвореност от комуникацията (CSQ Communication Satisfaction Questionnaire ) е разработен от Downs и Hazen. Методиката
включва 45 твърдения, разпределени в осем скали, всяка от които съдържа по пет айтема.
Айтемите се оценяват със седемстепенна Ликъртова скала за оценка. Възможностите за
отговор варират от „много доволни” до „много недоволни”. Downs & Hazen извеждат осем
дименсии на комуникативна удовлетвореност:
• Удовлетвореност от комуникативния климата;
• Удовлетвореност от комуникацията с лидерите;
• Организационната интеграция;
• Качество на медията;
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• Хоризонтална неформална комуникация;
• Организационните перспективи;
• Субординатната комуникация;
• Обратна връзка.
2. Въпросник за удовлетвореност от работата на работата (JSS - Job Satisfaction Survey).
Въпросникът е разработен от Paul Spector и съдържа 36 твърдения, разпределени в девет
скали, всяка от които съдържа по четири айтема, като от изследваните лица се изисква да
оценят различни аспекти на удовлетвореността от работата по шест-степенна скала, която
варира от 1- „Не съм съгласен в много голяма степен” до 6 - „Съгласен съм в много голяма
степен”.
Скалите са следните:
• Удовлетвореност от общуването;
• Удовлетвореност от естеството на работата;
• Удовлетвореност от колегите;
• Удовлетвореност от правилата и процедурите;
• Удовлетвореност от поощренията по конкретен повод;
• Удовлетвореност от социалните придобивки;
• Удовлетвореност от ръководството;
• Удовлетвореност от възможностите за повишение;
• Удовлетвореност от заплатата.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ:
Удовлетвореност от комуникацията.
Изследването на вътрешната комуникация има за цел да установи, доколко
вътрешната публика разбира организационните цели и своите индивидуални роли за
постигането им; каква е оценката й за начина, по който тези цели се комуникират с нея и как
подходите и формите за комуникация могат да се подобрят; как отделната личност чувства
себе си в организацията – какво я притеснява, затруднява или какво й пречи да се чувства
добре.
На въпроса „Колко сте доволни от работата си?” – 42.9% (n = 132) от изследваните
лица са отговорили, че са доволни от работата си, донякъде доволни от работата си са 22,7
% (n = 70), 19.2% (n = 59) са колкото доволни, толкова и недоволни, много доволни от
работата си са 7.8% (n = 24) 17,8% (n = 13), недоволни от работата си са 6.4% (n = 20) от
изследваните лица.
На въпроса „През последните 6 месеца, какво стана с вашето ниво на удовлетвореност
? ”, изследваните лица са отговорили така:
•

Таблица 1. Честотно разпределение на нивото на удовлетвореност
Повиши се
Остана същото
Понижи се

Честота
50
179
75

Процент
16,2
58,1
24,4

Може да се направи извод, че повечето служители са доволни от работата си.
След анализ на удовлетвореността на служителите на МВР от различни аспекти на
вътрешната организационна комуникация, резултатите показват, че Организационната
интеграция (r = .474 **)., Комуникационния климат (r = .438 **). и Качеството на
медията (r = .414 **). имат отношение в най-голяма степен към айтема „Колко сте
доволни от работата си?” (виж таблица 2). Както се вижда от Таблица 2, най-силна е
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взаимовръзката между качеството на медията и комуникационния климат (r = .823 **). От
направения корелационен анализ се установява голяма корелация между организационната
интеграция и личната обратна връзка (r = .793 **), което означава, че когато служителите
смятат, че са признати усилията им и знаят по какви критерии се оценяват, те се чувстват
интегрирани към организацията в която работят. Най-слаба е взаимовръзката между
възходящата комуникация и айтем „Колко сте доволни от работата си?” (r = .285 **), т.е.
това дали служителите са доволни от работата си не зависи от субординатната комуникация.
Изводът, който се налага е, че когато служителите получават информация за това какво
се случва в непосредствената им работна среда, какво правят другите отдели, звена,
сектори и тази информация е точна, ясна и достъпна за всички и подпомага процеса на
работа, когато са признати усилията им и са ясни критериите по които се оценяват, те се
чувстват интегрирани към организацията и са доволни от работата си.
Таблица 2. Корелации по скалите на въпросник „Удовлетвореност от комуникацията”

Скала

Колко сте
доволни от
работата си?

Организационна интеграция ОИ
Комуникация с началника КН
Лична
обратна връзка - ЛОВ
Организационни перспективи
- ОП

,474**

ОИ

КН

ЛОВ

ОП

КК

,385**

,553**

,395**

,793**

,640**

,359**

,718**

,387**

,751**

Комуникационен климат - КК

,438**

,751**

,726**

,792**

,667**

Хоризонтална и неформална
комуникация - ХНК

,352**

,574**

,663**

,604**

,453**

,715**

Възходяща комуникация - ВК
Качество на медията - КМ

,285**
,414**

,505**
,664**

,574**
,716**

,523**
,695**

,417**
,591**

,544**
,823**

•

•

ХНК

ВК

,699**
,783**

,718**

КМ

* - Корелацията е статистически значима при нива р<0.05
** - Корелацията е статистически значима при нива р<0.01

„Организационните перспективи” включват удовлетвореността на служителите от
всички видове информация за организацията като цяло, за нейните цели и представяне, за
промените в организацията. Подскалата има висока степен на надеждност (α=0.80).
„Удовлетвореност от комуникационния климат”. Тази дименсия отразява
комуникацията в организацията, която мотивира и стимулира служителите за постигането на
организационните цели и ги кара да се идентифицират с организацията. Тя също така
оценява каква е комуникативната компетентност на служителите, както и степента, до която
потока от информация подпомага процеса на работа. Тази подскалата също има висока
степен на надеждност (α=0.86).
„Качество на медията” отразява яснотата, полезността и количеството информация
свързана с публикации, бележки и работни срещи. Подскалата има висока степен на
надеждност (α=0.87).
„Удовлетвореност от комуникацията с лидерите” – тя включва компонентите на
възходяща и низходяща комуникация. Тази дименсия измерва степента на отвореност на
ръководителите към подчинените, както и способността на ръководителите да чуят
проблемите на подчинените си и да окажат съдействие. Подскалата има висока степен на
надеждност (α=0.89).
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„Организационната интеграция” отразява степента, до която служителите
получават информация за непосредствената им работна среда и включва и информация за
свързаните с нея елементи. Включена е и информация за това какво се случва в момента,
какво правят различните отдели, сектори и т.н., и новини за служителите. Информацията
получавана от служителите по такива въпроси ги кара да се чувстват интегрирани към
организацията в която работят. Подскалата има висока степен на надеждност (α=0.80).
„Хоризонтална неформална комуникация”
- показва степента, в която
хоризонталната и неформалната комуникация е точна и свободно течаща. Този фактор също
включва удовлетвореността от дейността на „лозата” („клюкарника”). Подскалата има висока
степен на надеждност (α=0.77).
„Субординатната комуникация” - отразява възприемчивостта на служителите към
низходящата комуникация и тяхната готовност и способност да изпратят точна и адекватна
информация нагоре. Подскалата има висока степен на надеждност (α=0.90).
„Обратна връзка” - включва степента, в която служителите смятат, че са признати
усилията им, началниците им разбират техните проблеми и знаят критериите по които са
оценявани. Подскалата има висока степен на надеждност (α=0.85).
Служителите на МВР са дали позитивна оценка (2-доволен) на добре сработения
работен екип, отворените за нови идеи ръководители, на ръководителите, който дават
напътствия за решаване на проблемите свързани с работата и които имат доверие на
служителите си,изслушват ги и им обръщат внимание .
• Удовлетвореност от труда.
Направения корелационен анализ на резултатите по скали на въпросник
„Удовлетвореност от труда” (виж таблица 3) показва, че съществува голяма
взаимозависимост между удовлетвореността от общуването и общата удовлетвореност (r =
.817 **), както и между удовлетвореността от поощренията по конкретен повод и общата
удовлетвореност (r = .807 **). Удовлетвореността от общуването и от поощренията по
конкретен повод имат отношение в най-голяма степен към общата удовлетвореност на
служителите от труда.
Таблица 3. Корелации по скалите на въпросник „Удовлетвореност от труда”
УВП

УПКП

УК

УЕР

УО

ОУ

Удовлетвореност от възможностите
за повишение - УВП
Удовлетвореност от поощренията по
конкретен повод - УПКП
Удовлетвореност от колегите - УК

,586**
.391**

.513**

Удовлетвореност от естеството на ,352**
работата - УЕР
Удовлетвореност от
.455**
Общуването - УО
Обща удовлетвореност - ОУ
,715**

.407**

.470**

.557**

.643**

.554**

.807**

.731**

.683**

•
•

.817**

* - Корелацията е статистически значима при нива р<0.05
** - Корелацията е статистически значима при нива р<0.01

Таблица 4 показва взаимозависимостите между отделните аспекти на
удовлетвореността от комуникацията в организацията и типовете удовлетвореност от труда.
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Аспекти на
удовлетворено
стта от
комуникацията
в
организацията
Организацион
на интеграция
Комуникация
с началника
Лична обратна
връзка
Корпоративна
информация
Комуникацион
ен климат
Хоризонтална
и неформална
комуникация
Качество на
медиите
Възходяща
комуникация

•
•
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Таблица 4. Корелации между удовлетвореност
от комуникацията в организацията и удовлетвореност от труда

Удовлетворен
ост от
възможности
те за
повишение

Удовлетворен
ост от
поощренията
по конкретен
повод

Удовлетворен
ост от
колегите

Удовлетворен
ост
от
естеството на
работата

Удовлетворен
ост от
общуването

Обща
удовлетворен
ост

.420**

.515**

.421**

.460**

.548**

.630**

.502**

.412**

.475**

.578**

.598**

.418**

.523**

.675**

.444**

.539**

.482**

.438**

.433**
.482**

.429**

.573**

.483**

.465**

.573**

.679**

.496**

.493**

.402**

.478**

.577**

.549**

.480**

.471**

.590**

.664**
.482**

* - Корелацията е статистически значима при нива р<0.05
** - Корелацията е статистически значима при нива р<0.01

От направения корелационен анализ се установява значителна корелация между
удовлетвореността от комуникационния климат и общата удовлетвореност (r = .679 **),
както и между личната обратна връзка и общата удовлетвореност (r = .675 **) и
организационната интеграция и общата удовлетвореност от труда (r = .630 **). Тези
резултати показват, че с нарастване на удовлетвореността от комуникационния климат,
която отразява комуникацията в организацията, която мотивира и стимулира
служителите за постигането на организационните цели и ги кара да се идентифицират с
организацията, признаването на усилията на служителите и тяхното чувство, че са
интегрирани в организацията в която работят води до нарастване на
общата
удовлетвореност от труда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Една от основните цели на настоящето изследването бе да се установи, кои са факторите,
които оказват влияние върху удовлетвореността от комуникацията в организацията и
удовлетвореността от труда, както и съществува ли взаимозависимост между тях. Установи
се, че най-важните комуникативни дименсии, взаимодействащи с удовлетвореност от
работата са: персоналната обратна връзка, комуникативния климат и организационната
интеграция. Тези фактори отразяват повечето от основните компоненти на организационното
функциониране по отношение на ролевите взаимоотношения, видовете информация и
организационния климат.
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От представените в Таблица 5 данни, които показват, че най-често срещаната крайна
позитивна оценка (6 - съгласен съм в много голяма степен) може да се направи извод, че
основните фактори за неудовлетвореност на служителите на МВР са свързани с
неудовлетвореността от ръководството, от общуването, от социалните придобивки и
условията на работа.
Таблица 5.
Айтеми

Средна

Мода

Целите на тази организация не са ясни за мен
Моят началник е несправедлив с мен
Имам прекалено много работа с документи.
Понякога си мисля, че работата ми е безсмислена
Не получаваме някои допълнителни придобивки, които би
трябвало да получаваме

4,90
4,89
4,80
4,39
4,37

6
6
6
6
6

Ст.
отклонение
1,426
1,406
1,414
1,672
1,503
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА И ЛИДЕРСКИЯ
СТИЛ ВЪРХУ ИНИЦИАТИВНОСТТАНА РАБОТНОТО МЯСТО
д-р Соня Асенова Драгова-Колева(Нов български университет)
д-р Елена Емилова Алтимирска
(Консултантска компания „Бизнес Ефект“)
AN INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP
STYLE ON INITIATIVE AT WORKPLACE
Sonya Asenova Dragova-Koleva, PhD, NBU
Elena Emilova Altimirska, PhD, Business Effect
Повишените изисквания на бизнес средата за създаване на все по-иновативнипродукти, по-гъвкави
услуги и по-креативни решения налагат необходимосттахората в организациите да проявяват все повече
проактивно поведение. От своястрана организациите се справят с това предизвикателство като изискват
всепо-високи нива на инициативност от своите служителите, без често да си даватсметка, че
организационната култура в тях и преобладаващият лидерски стилмогат да подпомогнат или задушат
инициативността на хората. В настоящатастатия са разгледани взаимовръзките между трите конструкта
и е анализирановлиянието на организационната култура и лидерския стил върху различнитепроявления
на инициативност у служителите.Резултатите от проведеноизследване в няколко компании, опериращи
на българския пазар, са обобщени сцел извеждане на заключения относно организационнитефактори,
които допринасят заповишаване на инициативността на служителите в организациите и формулиранена
практически препоръки, насочени към висшия мениджмънт, специалистите почовешки ресурси и
организационните консултанти за подобряване наорганизационната среда, така че да се създадат
предпоставки за адекватенподбор, оценка и развитие на по-инициативни служители.

Abstract
Increased requirements of business environment for constant generation of more innovative products, more
flexible services and more creative solutions,necessitate people in organizations to behave in more proactive way.
Ontheotherhand,
organizationsdealwiththischallengebyrequiringhigherandhigherlevelsofinitiativebehaviorfromtheiremployeeswit
houtalwaysbeingawareof the fact thattheircorporatecultureand predominant leadership style may foster or
hinder employees’ initiative behavior.In the present study, the interrelations between the three constructs are
researched, and the influence of organizational culture and leadership style on employees’ initiative behaviour is
analyzed.The results from the research conducted in some companies operating on Bulgarian market are
summarized to draw conclusions on organizational factors that lead to increase of initiative behaviour of
employees, as well as to formulate some practical recommendations for top managers, HR experts and
organizational consultants for improvement of organizational environment to adequately recruit, assess and
develop more initiative employees.

ВЪВЕДЕНИЕ
Едва през последните 20 години в българските организации започна да се говори за
инициативността на работното място. Днес това понятие присъства във всички процеси,
свързани с управлението на човешките ресурси - като критерий за подбор на персонал,
оценка на трудовото изпълнение и кариерно развитие, като основание за допълнително
възнаграждение, като необходимо условие за справяне с конкуренцията и динамиката на
средата. Инициативността е основна характеристика в моделите за компетентност на
повечето съвременни компании. Още МакКлелънд(1973) определя инициативността, наред с
емпатията, самодисциплината, лидерските умения и гъвкавостта, като една от ключовите
компетенции, които водят до развитие както на служителите, така и на организациите[14].
Следователно, личната инициативност в работата е свързана с дългосрочното оцеляване на
организацията и нейното успешно развитие.
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Важната роля на инициативността в работна и организационнасреда се определя от
променящата се същност на труда през 21 век, както и от динамиката на външната среда.
Тези изменения налагат преструктуриране на компаниите от стабилни бюрократични
структури в по-плоски и ориентирани към промяната организации, предоставят нови
предизвикателства и отговорности на служителите и по-високи изисквания към тяхната
компетентност, поставят хората в среда, характеризираща се с неопределеност и
непредсказуемост.Служителите, които са свикнали само да изпълняват нареждания и да
показват пасивно и реактивно поведение, се оказват неспособни да се справят с тази
динамична обстановка и необходимостта от планирането и активното осъществяване на
промени. Именно този нов контекст превръща инициативността в ключов фактор за развитие
на организациите и техните служители.
Понятието „лична инициативност” (personal initiative) задълбочено се разглежда и
изследва като конструкт от немския психолог Майкъл Фрезе. Той дефинира
инициативността като „поведенчески синдром, който включва самозараждащо се (в смисъл
на вътрешно мотивирано), проактивно и дългосрочно поведение, както и проявата на
упоритост и постоянство при справянето с трудности” [8;10].Инициативността в работата се
свързва с предприемането на действия и ангажирането със задачи, които излизат извън
разписаните рамки на трудовата длъжност и очакванията към нея.Тя отразява позитивно
отношение към работата и активен подход към нейното изпълнение. Инициативността в
работата е доброволно разширяване и обогатяване на трудовите задължения от страна на
самия служител с цел повишаване на ефективността и качеството на работата.
Акцентът при личната инициативност е върху дългосрочното планиране, генерирането
на нови и алтернативни начини и идеи за постигане на целта, откриването на възможности и
тяхното пълноценно оползотворяване, предвиждането на бъдещи проблеми и успешното им
преодоляване[2]. Когато говорим за лична инициативност на работното място, се има
предвид поведение, съответстващо на целите и интересите на организацията.С други думи,
инициативността е про-организационно ориентирана и допринася за повишаване на нейната
ефективност. Тя е пример за продуктивно трудово поведение.
Личната инициативност включва ориентация към действие и осъществяването на
идеи.Теорията за контрол на действието обяснява инициативността като процес на
преминаване от идейно ниво към поведенческо. Според нея трансформирането на
намеренията в действия и стартирането на планирано поведение се задвижва от
инициативността на индивида, т.е. от способността му да се предприемат задачи, съвместими
с постигането на целта [7;12].
Това определя и мястото на инициативността като един от основните компоненти на
предприемачеството,наред с ориентация към автономия и постижение, учене, състезателна
агресивност, иновативност и ориентация към риск [13]. Предприемачеството не е свързано
само със създаването на малки и средни предприятия. Предприемаческият процес може да се
наблюдава и в редица адаптивни, иновативно и пазарно ориентирани организации, където
обособени структури действат като вътрешни предприемачи [4].Големи корпорации
преминават към предприемаческа форма на организация, като предоставят на своите
служители свобода на действие, вътрешен капитал за реализация на предложенията за
подобрение и насърчават творческите идеи. Вътрешнофирменото предприемачество е
предизвикателство за големите организации да се превърнат от бюрократични в
предприемачески, да развиват творчеството и иновациите.За да се случи това, е необходимо
създаването на предприемаческа култура в рамките на вече съществуващата организация и
прилагането на стратегически подход.Този процес се обозначава с термина „корпоративно
предприемачество“, т.е. компаниите използват инициативното и предприемчиво поведение
на своите служители като стратегия за развитие на организацията посредством
стимулирането и реализирането на нови идеи.
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Това още веднъж подчертава все по-нарастващата важност на личната инициативност
за организациите. От тази гледна точка е много важно да се проучат факторите, които
оказват влияние върху предприемането на инициативи действия в работна среда. Това
познание би могло да послужи като основа за прилагането на конкретни практически
интервенции и действия за повишаване на личната инициативност на работещите.
Инициативността се обуславя от различни фактори, като например личностови
характеристики (проактивност, мотивация за постижение и др.), характеристики на самата
работа (сложност, разнообразие, свобода на действие) и организационни фактори.
Задълбочен модел на личната инициативност, който подробно разглежда предпоставките за
нейната проява, предлагат Фрезе и Фей (фиг.1)[9].
Подкрепящи фактори от
средата
Контрол на работата
Т
Ориентации

Умения, знания,
способности

Оценка на контрола

Квалификация

Личностови
характеристики

Лична
инициативност

Лична ефективност

Самозараждащо се
поведение

Контрол и
отговорност

Проактивност

Високо изпълнение
Индивидуално
ниво

Упоритост

Мотивация за постижение
Ориентация към действие

Фиг.1.Предпоставки и последствия на инициативността

Предложените от авторите предпоставки влияят върху инициативното поведение
както директно, така и индиректно, като основен опосредстващ фактор се явяват
личностовите ориентации. Средовите фактори включват характеристиките на работата и
работната среда, степента на нейната структурираност, стабилност и предсказуемост, както и
наличието на подкрепа за поемането на инициативи. Основни източници на подкрепа в
организацията, които биха могли да стимулират и развиват инициативността на служителите,
се явяват организационната култура, лидерският стил на мениджърите, практиките за
управление на човешките ресурси. В настоящото изследване ние се фокусираме само върху
организационните детерминанти и по-конкретно върху влиянието, което организационната
култура и лидерският стил оказват върху инициативността на служителите. Акцентът върху
компонентите на организационния контекст е водещ, защото организациите в България все
още се намират в процес на приспособяване към пазарните условия, а някои от тях
продължават да се придържат към остарелите модели на управление от миналото. Освен
това, подобряването на организационните фактори с цел подкрепяне на инициативното
поведение на служителите е преди всичко отговорност на самите работодатели.
Организационната култура е съвкупност от ценности, норми и убеждения, споделяни
от хората в дадена организация.Тя е „начинът, по който се извършват нещата в
организацията [6, p.13]. Организационната култура влияе върху нагласите и поведението на
хората в труда, върху изпълнението и дългосрочната ефективност на организацията.Тя
определя въвеждането на иновации и така осигурява конкурентно предимство на
организациите[3]. Организационната култура отразява отношението на организацията към
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клиентите и собствените служители, степента на ориентация към външната и вътрешната
среда, степента на централизация и формализация. Една от известните типологии на
организационната култура, която отразява стратегическите приоритети и доминиращите
ценностни ориентации в дадена организация, е разработена от Камерън и Фриймън и е
използвана в настоящото изследване. Тази типология позволява да се установи отношението
на организацията към инициативността, иновациите и поемането на рискове.
Един от начините за поддържане на ценностите и стратегическите приоритети,
заложени в организационната култура, е чрез поведението на мениджърите и прилаганите от
тях лидерски стилове. Стилът на лидерство представлява съвкупност от прийоми и методи,
прилагани от лидера в процеса на взаимодействието му с членовете на групата. Основните
измерения на лидерския стил са: разпределението на власт и контрол; ориентация към хората
и към задачите; степен на комуникация и автономност; предпочитани стимули за
мотивиране, поставяне на цели, начин на вземане на решения. Съвкупността от тези
характеристики, степента и начинът, по който те са изразени в поведението на мениджърите,
ще определят доколко демонстрираните лидерски стилове допринасят за създаването на
среда, благоприятна и подкрепяща инициативността на служителите. Или обратното,
ръководството ще отхвърля и санкционира инициативността на работещите, защото тя
заплашва статуквото, предлагайки промени в работата, процесите, начина на изпълнение,
продуктите и т.н.
МЕТОДОЛОГИЯ
Цел, хипотези и обект на изследването
Целта на настоящото емпирично изследване е да се провери как организационната
култура и лидерският стил въздействат върху инициативността на работното място. Очаква
се типовете организационна култура, които се характеризират с т.нар. „органистични
процеси“, наблягащи върху гъвкавостта, индивидуалността и иновацията (кланова и
адхократична култура), да оказват най-голямо влияние върху инициативността.
Очакваме елементите на трансформационното лидерство да влияят най-силно върху
инициативността на служителите, а либералното лидерство да няма статистически значимо
влияние.
В изследването са взели участие 54 служители на мениджърски и изпълнителски
позиции, които работят в организации, опериращи на българския пазар. Изследването е
проведено през 2013-2014 г.
Методика на изследването
За настоящето изследване бяха използвани три инструмента, измерващи типа
организационна култура, лидерския стил и инициативността на служителите.
Въпросникът за организационна културасъдържа 16 твърдения и е създаден от
P.Meschi
и
A.Roger,които
в
статията
си
“CulturalСontextandSocialEffectivenessinInernationalJointVentures” описват четири вида
култура [15]. Тази широко разпространена типологията е формулирана от Камерън и
Фрийман (1988) и се базира на следните критерии:
• “институционални характеристики” - вътрешните характеристики на организацията
(формализация, динамика и др.);
• “институционален лидер”, съдържащ характеристиките на мениджъра/мениджърите
(описани като ментори, администратори, иноватори и т. н.);
• “институционалната спойка” - това, което крепи организацията или връзката между
служителите (традиции, формални правила, участие и др.);
• “институционалните приоритети”,
отразяващи стратегическите избори на
организацията (растеж, стабилност, съревнование, човешки ресурси).
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Оценката се осъществява по 5-степенна ликъртова скала.
Типовете култура, изследвани чрез въпросника, са следните:
Тип “клан” - набляга на ценности като традиция, лоялност и междуличностна
кохезия, екипна работа и чувство за принадлежност към семейство. Ръководителят се
възприема като бащинска фигура, ментор и фасилитатор на процесите, а стратегическите
цели са насочени към развитие на човешките ресурси, привързаност и трудов морал. Очаква
се в резултат този тип култура да се достигне до най-добрата вътрешна или социална
ефективност (добра включеност и работен климат).
Адхократичен тип - набляга върху ценностите на динамизма, иновациите, растежа,
адаптивността и креативността. Лидерите се възприемат като иноватори, предприемачи и
склонни да поемат рискове. Стратегическите цели са насочени към иновациите, растежа и
новите ресурси. Внимание се обръща на органичните процеси и външната среда.
Йерархичен тип култура - обръща внимание на механистичните процеси и
вътрешната поддръжка, цени стабилността, реда, точните правила и процедури. В този тип
култура се очаква постигането на добра социална ефективност. Ръководителите се
възприемат като координатори, организатори и администратори, а акцентът се поставя върху
стабилността, предсказуемостта и плавно извършващата се дейност.
Култура от пазарен тип - в нея се обръща внимание върху производството,
постигането на целите чрез съревнование и обмен със средата. Лидерът се възприема като
решителен и ориентиран към постигане на целите и към високите резултати. Този тип може
да се раздели на два подтипа: компетативен(основан върху ценностите на постижение и
съревнование) и производствен (основан върху технически и производствени ценности)[3].
Въпросникът за лидерски стил на ръководителяе създаден от Б.Бас[5]и е насочен към
измерване на лидерския стил на ръководителя.
Оценката се осъществява по 5-степенна ликъртова скала. Състои се от 18 твърдения,
разпределени в следните скали:
1. Либералено лидерство (Laissez-Faire) – тук се включват твърдения като: „Моят
ръководител избягва да ми казва как да върша работата си”, „Моят ръководител
избягва да се намесва в работата си”. Тази скала измерва доколко ръководителят е
дистанциран от служителите и ги оставя те сами да вземат повечето решения и да
работят самостоятелно.
2. Транзакционно лидерство – измерва степента, в която ръководителят цени
постиженията и хвали добрата работа на служителите си. В тази скала се включват
твърдения като: „Когато си върша добре работата, моят ръководител ме хвали” и
„Ръководителят ми казва какво ще получа, ако върша каквото е необходимо”.
3. Трансформационно лидерство – измерва доколко ръководителят умее да води след
себе си своите служители като ги вдъхновява, стимулира, зачита като личности и
създава доверие. Твърденията, описващи този стил, са разпределени в следните
подскали:
• харизматично лидерство – доколко ръководителят поражда доверие и въздейства
чрез виждането си за мисия („Моят ръководител ме кара да се чувствам горд, че
работя с него”);
• вдъхновяващо лидерство – доколко ръководителят вдъхновява своите служители
(„Моят ръководител поставя високи стандарти за изпълнението на работата ми”);
• интелектуална стимулация – доколко стимулира интелектуално служителите за
решаване на проблеми („Моят ръководител ме стимулира да разглеждам старите
проблеми по нов начин”);
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• личностно зачитане– доколко цени служителите като личности („Моят
ръководител ми оказва лично внимание, когато изглеждам пренебрегнат”).
За измерване на равнището на инициативност е използван въпросник от 15айтема,
разработен от Соня Драгова. Седем от твърденията са заимствани от оригиналната методика
на Майкъл Фрезе[9], преведени от експерти. Отговорите се фиксират с помощта на 5степенна Ликертова скала (от 1-Изобщо не е вярно до 5-Абсолютно вярно). Общият бал по
теста варира между 15 и 75 точки като по-високите стойности са индикатор за по-високо
равнище на лична инициативност. Примерни твърдения: „Когато възникнат възможности за
решаването на някакъв въпрос, се възползвам от тях”; „Обикновено свършвам повече работа,
отколкото изискват от мен”[1].
Всички използвани в изследването въпросници се отличават с добра вътрешна
консистентност.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Данните от дескриптивния анализ показват, че средните стойности за инициативност
са 3.98 със стандартно отклонение 0.27, което е относително висок резултат за самооценката
на служителите относно тяхната инициативност.
Типовете култура имат следните средни стойности (табл.1):

Тип култура
Кланова
Адхократична
Йерархична
Пазарна

Таблица 1.Описателна статистика на отговорите от въпросника,
измерващ организационна култура

Средна
аритметчина
стойност
3.68
3.59
3.75
4.04

Стандартно
отклонение

Мин. Стойност

Максимална
стойност

0.90
0.88
0.64
0.66

1.75
1.50
2.25
2.50

5.00
5.00
5.00
5.00

Най-високи стойности има пазарната култура (х=4.04), което е очакван резултат, тъй
като участниците в изследването работят в бизнес организации в относително конкурента
среда и пазарната култура в най-пълна степен отговаря на настоящата ситуация.
Сравнително най-ниски резултати се получават за адхократичната култура (х=3.59), което
може да се обясни отново с естеството на дейността на организациите в изследването –
предимно организации, занимаващи се с търговия и услуги, в които нямависокиизисквания
към създаване на иновативни продукти, а по-скоро стремежът е към осигуряване на добро
качество на предлаганите услуги и отлично обслужване на клиенти.
Резултатите от анализа на лидерските стилове са представени в таблицата по-долу
(табл.2):

Лидерски стил
Либерален
Транзакционен
Харизматичен
Вдъхновяващ
Интелектуално
стимулиране
Личностно зачитане

Таблица 2.Описателна статистика на отговорите от въпросника,
измерващ лидерските стилове

Средна
аритметична
стойност
3.01
3.13
3.49
3.52
3.46

Стандартно
отклонение

Мин. стойност

Максимална
стойност

0.73
0.88
0.93
0.83
0.88

1.33
1.00
1.33
1.67
1.33

4.67
5.00
5.00
5.00
5.00

3.25

1.02

1.00

5.00
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Най-високи стойности се наблюдават при вдъхновяващия лидерски стил (х=3.52), при
който ръководителите се възприемат като поставящи високи изисквания към изпълнението
на работата, което е очакван резултат за бизнес организации, които трябва да се справят с
нарастващата конкуренция на пазара. С това може да се обяснят и най-ниските стойности за
либералния лидерски стил (х=3.01), тъй като чрез него не може да се допринесе сериозно за
реализацията на високи постижения и изпълнението на бизнес целите на организацията.
С цел установяване влиянието на организационната култура и лидерския стил върху
инициативността на служителите беше проведен регресионен анализ. Резултатите от него
показват, че два от типовете култури (йерархичната и клановата)оказват статистически
значимо влияние върху инициативността, въпреки че степента на регресия не е висока и в
двата случая. При йерархичната култура стойността на β е 0.287 (p<0.05), а коефициентът на
обяснена вариация ΔR2 e 0.082. За клановата култура резултатите са следните: β=0.290,
p<0.05, ΔR2 e 0.084.
На пръв поглед е малко изненадващо, че йерархичната култура се свързва
положително с инициативността, но при по-задълбочен анализ може да се открият някои
общи елементи с култура тип „клан”. Общото между клановата и йерархичната култура е
това, че и при двата типа акцентът се поставя върху вътрешната поддръжка и
принадлежност, описваща плавните дейности и интеграцията, за разлика от другите два типа
култура (пазарна и адхократична), при които е характерно т.нар. “външно позициониране”,
отдаващо значение на съревнованието и външната среда.Клановата и йерархичната култура
създават чувство на вътрешна стабилност и подкрепа у служителите, предоставят по-ясна
рамка на трудовите задачи, което вероятно им позволява по-добро познаване на работата,
нейните слабости и потенциални възможности за подобрение, особено когато се касае за
служители, които са носители на традиционни български ценности като колективизъм и
женственост според класификацията и изследванията на Г.Хофстеде[11]. За установяване на
конкретните причини за тези резултати могат да се продължат изследванията в тази насока с
по-големи извадки и включване на допълнителни опосредстващи фактори.
Получените резултати отчасти съвпадат с първоначално заложените хипотези, че
инициативността на служителите ще се влияе предимно от културите с органистични
процеси, каквито са клановата и адхократичната. Резултатите показват, че служителите ще се
чувстват по-свободни да дават предложения за подобрения в работата и да бъдат активни
към решаването на възникнали проблеми, когато самата организация обръща по-голямо
внимание на хората, създава атмосфера на стабилност, спокойствие и сплотеност. Вероятно
тогава служителите чувстват, че могат да проявят своята проактивност, да дават
предложения и предлагат иновативни решения, без да се притесняват, че това може да
доведе до грешки и съответно санкции от страна на ръководството.
Направеният регресионен анализ на влиянието на лидерския стил върху
инициативността на служителите е представен в таблицата по-долу (табл.3):
Лидерски стил
Либерален
Транзакционен
Харизматичен
Вдъхновяващ
Интелектуална стимулация
Личностно зачитане

Таблица 3. Влияние на лидерския стил върху инициативността
β
0.306
0.407
0.434
0.303
0,344

P
>0.05
<0.05
<0.001
<0.01
<0.05
<0.05

ΔR2
0.094
0.221
0.188
0.092
0.118

Резултатите показват, че всички стилове, с изключение на либералния, оказват
влияние върху инициативността, което съвпада с първоначално заложените хипотези. Най-
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силно влияние оказва вдъхновяващият стил (β=0.434, p<0.01), следван от харизматичния
(β=0.407, p<0.001). Това показва, че инициативността на служителите се стимулира най-вече
от ръководители, които пораждат доверие и вдъхновяват своите служители чрез виждането
си за мисия и поставянето на високи стандарти за изпълнение. Инициативността на
служителите може да бъде повишена и чрез интелектуална стимулация и личностно
зачитане, които са другите елементи на трансформационното лидерство.
Макар и със сравнително по-нисък резултат, транзакционното лидерство също оказва
влияние върху инициативността (β=0.306, p<0.05). Това може да се обясни с потребността на
някои служители да получават поощрения и похвали от страна на техните ръководителипри
проява на активен подход в работата си.
Логична е и липсата на влияние на либералното лидерство върху инициативността,
тъй като при този стил ръководителят е по-скоро дистанциран от служителите, които могат
да чувстват липсата на ясни указания за работа и не могат да осъзнаят какви са очакванията
към тях, което от своя страна да доведе до пасивно работно поведение и липса на
инициативност.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на направените анализи и получените резултати могат да бъдат изведени
следните изводи и препоръки към ръководителите на екипи и организации, които да доведат
до повишаване на инициативността на служителите в работен контекст:
Създаването и развитието на организационни култури, насочени към вътрешна
поддръжка и носещи усещане за спокойствие, липса на висока вътрешна конкурентост и
стабилност в най-голяма степен водят до свободно споделяне на предложения за подобрения,
активен подход към работата и инициативност на служителите. Ако културата се отличава с
по-високи изисквания към тях, по-силен натиск за постигане на цели и напрежение, каквато е
например пазарната култура, това може да блокира проактивното поведение на служителите
поради страха, че могат да се провалят и допуснат грешки, за които ще бъдат
санкционирани.
Лидерският стил също е силно определящ за повишаване на инициативността на
служителите, като умението на ръководителя да вдъхновява, стимулира, създава доверие и
зачита хората в най-голяма степен води до увеличаване на тяхната активност на работното
място. За тази цел ръководителите трябва да създадат подходяща работна атмосфера в екипа,
която да позволява на хората да експериментират, да бъдат активни в предложенията си за
подобрение и да не се страхуват от санкции в случай на грешка. Изключително важно е
задаването на ясна визия за екипа и организацията като цяло, ясното комуникиране на целите
и очакваните работни поведения, за да могат служителите да адаптират поведението си
спрямо поставените към тях изисквания. Именно ръководителите са тези, които могат да
осигурят защитена среда, в която служителите се чувстват спокойни да генерират
иновативни предложения и активно да решават възникнали проблеми; среда, в която
грешките да се възприемат като основа за учене и полезен опит, а не като повод за наказание,
което би задушило последващи прояви на инициативност и проактивно поведение.
Инициативността може да се разглежда както като личностна характеристика, която е
определяща за успеха в работата, така и като поведението, което може да се стимулира у
служителите чрез подходяща организационна култура и лидерски стил.
За да се случи това в практически план, е важно организациите, които искат да се
развиват като иновативни и прогресивни, да създадат такива процеси и норми, които да
поощряват проявата на проактивно поведение и да стимулират служителите свободно да
правят своите предложения за подобрение в работата, организацията, услугите и процесите.
Всичко това трябва да бъде основано на общо споделени ценности и вярвания, които се
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задават, управляват и променят от ръководството и които могат да регулират поведението на
служителите с оглед постигане на бизнес целите на организациите. В тази връзка всички
практики и политики по управление на човешките ресурси (вкл. подбор, оценка, развитие,
планиране и др.) трябва да бъдат в синхрон с цялостната философия и стратегия на фирмата
и да има общо разбиране на всички нива за нейната визия и мисия.
Създаването и поддържането на култура и лидерски стил, водещи до повишаване на
инициативността, може да бъде продължителен и труден процес, но в дългосрочен план да
доведе до увеличаване на ефективността и конкурентоспособността на организацията и
давъзвърне многократно инвестираните в процеса на промяна време, усилия и ресурси.
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Резюме. Изследват се кариерните предпочитания или „кариерните котви“, стратегиите за търсене на
работа и възприетите възможности за планиране и развитие на кариерата при млади безработни, които
са в процес на активно търсене на работа. Установяват се предпочитания към техническа или
функционална компетентност, сигурност и стабилност и автономия и независимост, следвани от
ориентация към мениджърска компетентност, като предпочитанията към творчество
и
предприемачествоне са силно изразени. Предпочитаните стратегии за търсене на работа са интернет и
специализирани сайтове, информация от близки и познати и директно търсене в организации. Личният
контрол и влияние върху планирането на кариерата се възприемат в умерена степен, докато
подобряването на професионалните умения и компетентности в голяма степен зависи от личността.
Младите безработни смятат, че се нуждаят от развитие на специализираните професионални знания и
умения и на чуждоезиковите си умения, за да си намерят работа.
Ключови думи: младежка безработица, стратегии за търсене на работа, кариерни предпочитания,
планиране на кариерата, кариерно развитие.
Abstract.The career preferences or career anchors, job search strategies and perceived opportunities of career
planning and development among young unemployed that are in process of activejob search are studied. The
preferences to technical and functional competence, security and stability competence and autonomy and
independence competence, followed by managerial competence are established. The preferences of creativity and
entrepreneurship competence are not stronglyexpressed by the studied young unemployed. The most used job
search strategies include seeking information through internet and websites, through relatives and friends, as
well as the direct seeking in organizations. The personal control and impact on career planning are perceived in
moderate degree, and meanwhile the improvement of professional skills and competences in high degree depends
on the personality. Young unemployed believe that to find a job they need to develop their specialized
professional knowledge and skills and foreign language skills.
Key words: youth unemployment, job search strategies, career preferences, career planning, career development

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
Безработицата и, в частност, младежката безработица, са характерни за съвременните
общества, особено на фона на непрекъснатите икономически кризи, преструктуриране на
икономиката, конкуренция и динамика на пазарите. Младежката безработица е социален
проблем, който се проучва от Международната организация на труда, Европейската комисия и
съответните национални институции. Младежката безработица по дефиниция на
Международната организация на труда включва безработните във възрастовата група 15-24 г.,
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които не са студенти и не се обучават за дадена професия.Според данни на Международната
организация на труда почти 73 милиона млади хора в света търсят работа, като е три пъти повероятномладитехорада се безработни в сравнение с по-възрастните [1].Високият ръст на
младежката безработица засяга не само слабо развитите страни, но и страните от Европейския
съюз, като през юли 2014 г. младите безработни са над 5 милиона, а един на всеки пет млади
европейци не може да си намери работа, като за Гърция и Испания вероятността е двойна.
Големият ръст на младежка безработица налага необходимостта от специална политика на
Европейската комисия за осигуряване на трудова заетост на младите хора с цел да се постигне
икономическо и социално развитие [2]. Младежката безработица в България варира средно
около 24,4% за периода 2000-2014 г., като през юли 2014 г. тя обхваща 22,8% [3]. Ръстът на
младежка безработица у нас е един от най-високите в Европейския съюз, като с по-висок ръст
са Гърция, Испания, Италия, Португалия, Словакия [4].
Безработицата причинява ред психологическипоследствия, които се проучват от
времето на Голямата депресия през 30-те години до наши дни. Подчертава се, че загубата на
работата и прекъсванията в кариерата повишават инструменталната и личностна значимост
на труда, но, наред с това, водят до фрагментация и разпокъсаност в сферите на живота –
работа, семейство, социални взаимоотношения, както и създават отчуждение от труда. Също
така се установяват изменения в другите сфери на живота и в цялостното влияние, което
безработицата има за структурата на социалните отношения в обществото и за възникване на
деструктивни тенденции. В период на продължителна безработица в обществото се
наблюдавапреход
от
оптимизъмпрезпесимизъм
до
фатализъм
с
адаптиранекъмтовакрайносъстояние, което води досилностеснениинтереси и ограничено
поведение.Апатията се съчетава с нарастващо чувство за малоценност, деструкция на
семейните отношения и отслабванена интересакъмполитиката и организациите[5; 6; 7].
Последствията от безработицата се проследяват на индивидуално равнище и се
свеждат доизменения в психичното здраве. Безработицата депривира значими аспекти на
живота, като причинява промени в ценностите, нагласите, мотивите и има сериозни
последствия върху физическото и психичното здраве. Психичното здраве се определя от пет
категории, които са жизнено важни за чувството за благополучие: структура на времето,
социални контакти, колективни усилия и цели, социална идентичност или статус и активност
[6; 8]. Работата има манифестирана функция – хората се ангажират в труда, за да печелят, но
тя има също така и психологическа ценност. Тази ценност се проявява чрез нейните латентни
функции, които се депривират при безработица, а именно посочените пет категории,
определящи психичното здраве на индивидите.
Безработните страдат, защото са лишени от трудова заетост и от нейните
психологически ефекти. Хората имат дълбока потребност да структурират своето време и
времева перспектива, да разширяват социалния си хоризонт, да участват в колективни
предприятия, в които могат да са полезни, да знаят, че имат признато място в обществото и
да бъдат активни. Загубата на работа води до депривация както на манифестираната, така и
на латентните функции на трудовата заетост, но дистресът произтича от депривацията на
латентните функции [6].Безработните преживяват по-ниско субективно благополучиенайвече поради липса на структурираност на времето и на чувство за цел [9].
Безработицата причинява широк кръг от проблеми, които застрашават социалното
функциониране на личността и нейното психично здраве, влошават субективното
благополучие и създават мотивационни трудности при търсенето и започването на нова
работа [7].Удовлетвореността от живота намалява драматично при загубата на работата и
никога не достига равнището отпреди оставането без работа дори след няколко години и
след получаването на нова работа и заплащане, близко до предишното
[10].Въздействиетонабезработицатанесесвеждасамодоотклонения в психичнотоздраве и
социалното функциониране на личността и можедабъдепо-добреразбрано с помощта на
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широк кръг психологически теории – заАз-концепцията, приписването напричинността,
самоефикасността, стреса и справянето, мотивационните теории за очакванията и
локализацията на контрола[11].
Младежката безработица има специфика, като е важно да се направи разграничение
дали става въпрос за възрастни, загубили работата си, или за млади хора, които нямат
възможност да участват на пазара на труда поради ред икономически ограничения.
Безработицата при млади хораводи до трайни социални и личностни последствия, които
продължават и след намиране на работа [12]. Тези последствия се отразяват на здравето на
младите хора, като нараства употребата на алкохол, цигари и дрога, както и се увеличава
престъпността сред тази група[13]. В лонгитюдно изследване се установява, че
психосоматичните симптоми, характерни за периода на безработица в ранна възраст, се
проявяват в соматични оплаквания в по-зряла възраст [14].Младите безработни преживяват
по-висока тревожност, депресия, неудовлетвореностотживота си, отрицателна самооценка,
безнадеждност относно бъдещето в сравнение с работещите на тяхната възраст[15].
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Преодоляването на отрицателните последствия на безработицата на личностно
равнище се разглежда през призмата на мотивацията за търсене на работа, като се има
предвид, че активността и инициативността на личността, адекватните очаквания относно
търсената работа, ясната самооценка на личните способности, умения и компетенции са
фактор за успех при намиране на работа. Създаването на мотивация за търсене на работа е
своеобразна превенция на влошаване на здравето при липса или загуба на работата [16].При
мета-анализ на личностните и мотивационните особености, които повлияват търсенето на
работа и трудовата заетост, се оказва, че очакванията на личността, мотивацията и
индивидуалните различия детерминират поведението при търсене на работа и предсказват
намирането и започването й, като единствено изключение прави оптимизмът на личността
[17]. Индивидуалните различия и най-вече самоефикасността определят поведението на
млади хора в процеса на търсене, а активността и интензивността им при търсене на работа
предсказват статуса на заетост четири месеци след завършване на университетско
образование [18].Проактивните личности прилагат разнообразни подходи в процеса на
търсене и имат успех при намирането и започването на работа сред завършващите колеж,
като решаващо значение има самоефикасността и мотивацията им[19].
Съществуват различни фактори, които определят успеха в търсенето на работа –
неформални източници, формални източници, предварителната професионална подготовка,
усилията и интензивността на активното търсене [20].Използването на съвременни средства за
търсене на работа и кандидатстването чрез интернет е все по-често използвано от младите
хора, като се установява, че е и благоприятно и за организациите, които набират персонал [21].
Реалистичността на очакванията спрямо работата и кариерата определят успешността
на процеса на търсене, тъй като дават възможност да се постигнат личностните цели и да се
планира кариерата. Търсенето на работа и изборът на работни позиции, за които
кандидатстват безработните, не само решава проблемите с безработицата, но е и част от
цялостното планиране на кариерата и живота. В този смисъл трябва да се отчете, че
планирането на кариерата и изборът при търсене и започване на работа при младите хора
обхваща както личностни характеристики, като мотивацията, уменията и компетенциите за
извършване на дадена работа, така и съвкупността от фактори на средата, които влияят върху
избора на кариерни решения.
Търсенето и избор на работа като част от планирането на кариерата е изключително
важно при безработни млади хора, които завършват или са завършили висше образование.
Ефективността при намиране на работа се определя от проучването на възможностите за
кариера в дадена област и от интензивността в процеса на търсене[22].Самоефикасността,
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академичният успех по време на следването и настойчивостта са важни за по-нататъшното
кариерно развитие и определят процеса на вземане на решение [23]. Вземането на решение
относно работата и кариерата зависи от самооценката, професионалната идентичност,
подкрепата от другите, очакванията относно успеха в бъдещата работа [24], както и от
уменията за проучване на кариерата, поставянето на цели, саморегулираното учене, които
влияят на значимостта на професионалните интереси и на проактивността при реализиране
на кариерните планове [25]. Поставянето на цели и мотивацията при планиране на кариерата
са восновата на стремежа към търсене на работа и кариерно развитие и детерминират успеха
при намиране на работа [26].
Предпочитанията и ориентациите при търсене на работа и кариера са обусловени от
ред личностни характеристики като способностите, ценностите, мотивите и нагласите на
личността. Планирането и развитието на кариерата се обяснява с помощта на т. нар.
„кариерни котви”, въведени от Едгар Шейн[27; 28], които обхващат съвкупността от
интереси, способности, ценности, мотиви и нагласи, създават стабилна представа на
личността за собствената й професионална реализация и определят кариерните избори по
предвидим начин. Първоначално през 70-те години на ХХв. ЕдгардШейн разграничава 5
кариерни котви или ориентации към кариерата, които отразяват сферите на компетентносттехническа/функционална компетентност, мениджърска компетентност, сигурност и
стабилност, творчество/предприемачество, самостоятелност и независимост.
Техническата и функционалната компетентност се свежда до способността да се
прилагат и развиват непрекъснато уменията в дадена професионална област. Ориентираните
към тази кариерна котва се добри специалисти, мотивирани от постиженията и развитието в
дадената професионална област. Мениджърската компетентност е характерна за индивиди,
които търсят възможност за управление на хората в организацията за постигане на резултати.
Те предпочитат общите познания, а не специализирането в определена функционална област,
стремят секъмвисок статутв йерархиятана организацията, мотивирани са от поемането на
отговорност, приноса за успеха на организацията и високото заплащане. Индивидите с
кариерни предпочитания към автономия и независимост се характеризират с желанието за
свобода при определяне на задачите и дейностите при изпълнение на работата. Ориентацията
към сигурност и стабилноствключва търсене на финансова сигурност и сигурност в работата.
Към творчество и предприемачество имат предпочитания хора, за които решаващо е
създаване и развиване на собствено начинание или бизнес[27].
ВпоследствиеЕ. Шейн добавя още 3 основни кариерни котви или ориентации посветеност или отдаденостна каузата, чисто предизвикателство и начин/стил на живот [28].
Посветеността на кауза е ориентацията да се постига нещо в полза на другите повече,
отколкото да се използват професионалните знания и умения. Насочените към истинско или
чисто предизвикателство се стремят да преодоляват трудни проблеми и да търсят
възможността да се постига привидно невъзможното. Предпочитанията към стила на живот
съдържат търсене на баланс между работа и личен живот.Кариерните котви или ориентации
се утвърждават като средство за избор на работа и планиране на кариерата, но също така
намират подходящо приложение при подбора и назначаването на персонал и при определяне
на потенциала и насоката на кариерно развитие и израстване на служителите [29].
Настоящето изследване имаза цел да установи какви стратегии за търсене наработа
предпочитатмладите безработни, какви са техните кариерни предпочитания и ориентации,
как възприемат възможностите си за кариерно развитие и от какви умения според тях се
нуждаят, за да намерят и започнат работа.
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗВАДКА
Въпросникът за кариерните предпочитанияизмерва петте основни кариерни котви,
описани от Е. Шейн[27], и е кратка версия от 15 твърдения, оценявани по пет-степенна
Ликъртоваскала. Коефициентът алфа на Кронбах е 0,72 в това изследване.
Въпросникът за използваните стратегии за търсене на работапосочва основните
начини, използвани от личността в процеса на търсене, а именно интернет, трудови борси,
бюра по труда и трудова заетост, информация от близки и познати, директно търсене на
работа и др.[30].
Въпросникът за планиране и развитие на кариерата се основава на въпросник за
изследване на кариерните предпочитания и професионалната реализация [30] и съдържа
въпроси за възможностите за планиране и развитие на кариерата и за развиване на
професионални и личностни умения, необходими за намирането на работа.
Извадка. В изследването взеха участие 62 безработни млади хора на възраст от 19 до
29 г., които активно търсят работа. Младежката безработица се определя като варираща във
възрастта 15-24 години, но трябва да се отчита тенденцията, че все повече млади хора
излизат на пазара на труда по-късно поради придобиване на образователни степени. На
възраст от 19-21 г. са 19,35%, 30,65% са от 22 до 25 г., а 50 % - от 26-29 г., като средната
възраст на изследваните лица е 24 години. Мъжете представляват 28%, а жените – 72 % от
извадката. Доминират високо образованите, като само 20% са със средно образование.
Според продължителността на безработицата 71,67% са без работа до 1 година, 23,33% - от 1
до 3 години и едва 5 % - над 3 години. Това дава основание да се смята, че преобладаващата
част от извадката не е засегната сериозно от отрицателните последствия от безработицата и е
мотивирана активно да търси работа, да развива уменията си и да планира кариерното си
развитие.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
За да се установят кариерните предпочитания и стратегиите за търсене на работа и
кариерно развитие,беше приложена дескриптивна статистика. Средноаритметичните
стойности за всяка от петте основни кариерни котви или предпочитания, очертават следната
картина(Фиг.1).Най-силно изразена е ориентацията към техническа или функционална
компетентност, която включва усъвършенстване на професионалните умения и
специализиране в дадена професионална област и намира израз във високата идентификация
с професията или работата.

Самостоятелност и независимост
Творчество / предприемачество
Сигурност и стабилност
Мениджърска компетентност
Техническа / функционална компетентност
3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15

Фиг. 1. Кариерни предпочитания при безработни млади хора
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На второ място е ориентацията към сигурност и стабилност – изследваните млади хора
се стремят не само да развият своята професионална компетентност, до и да постигнат
стабилност и сигурност, в това число финансова, което да им даде възможност да се
стабилизират и да останат на дадено работно място. Наред със сигурността и стабилността
те се стремят да постигнат автономия и независимост в работата си, т.е., да планират сами
начина на извършването, да отчитат своите интереси и потребности и да не са ограничени от
организационни правила и норми. В случая ранжирането на тези три основни кариерни
ориентации е напълно условно, тъй като средните стойности са почти еднакви. Получените
резултати ясно изразяват стремежа на младите хора да търсят работа, която им дава
възможност за реализация и развитие в избраната професионална сфера, осигурява им
финансова стабилност и сигурност за работата и им позволява да се развиват в кариера, в
която да постигнат гъвкавост и самостоятелност.
Стремежът към мениджърска компетентност е малко по-слабо изразен в сравнение с
останалите три ориентации. Все пак трябва да се има предвид, че основната цел на младите
безработни е намирането на работа на първо място, така че е трудно на този етап да се очаква
да имат ясни планове за йерархично израстване в кариерата. На последно място се проявяват
предпочитанията за кариера, която съдържа творчество и предприемачество. Ориентацията
към предприемаческа активност с цел развитие на собствен бизнес или сфера на реализация
не е характерна за изследваните млади хора, за които сигурността и стабилността са за
предпочитане пред неизвестността, предизвикателства и рисковете в постигане на кариерна
реализация.
Изборът на стратегии за търсене на работа дава представа за силата на мотивацията и
насочеността към постигане на желаната цел – заемане на работна позиция. Помотивираните и по-ангажираните в процеса на търсене на работа използват повече и поразнообразни начини за получаване на надеждна информация, проявяват по-висока
активност и поради това са повече информирани относно възможностите за работа в дадена
сфера. Те не само по-бързо си намират работа, но е вероятно да влагат повече усилия в нея,
да се задържат и да търсят възможности за кариерно развитие поради по-точната и
реалистична информация. В процеса на събиране на информация те се информират относно
спецификата на работата, могат да съпоставят различните предложения и да формират
реалистични очаквания, които да ги предпазят от бъдещ спад в мотивацията поради неясни и
смътни желания и стремежи. Така процесът на търсене на информация е целенасочен процес,
който предполага различна степен на успех в зависимост от използваните стратегии.
Предпочитаните стратегии за търсене на работа са чрез интернет и специализирани
сайтове, което е типично за младото поколение, за което интернет е неотменна част от
начина на живот и източник за информация от различен порядък(Таблица 1).
Таблица 1. Процентно разпределение на предпочитаните стратегии за търсене на работа
Предпочитани стратегии за търсене на работа
Обяви в медиите
Търсенечрезспециализиранисайтове в Интернет
Насочванеотбюротопотруда и службитепозаетостта
Трудовиборси
Информацияотблизки и познати
Директнотърсене в конкретниорганизации
Другиотговори

Процентно разпределение
4.92%
39.34%
1.64%
0%
29.51%
22.95%
1.64%

На второ място като метод за търсене на работа се поставя информацията, получена от
близки и познати, което отразява социокултурните вярвания и норми в нашето общество.
Този начин на търсене на работа е израз на убедеността, дълбоко залегнала в културата, че са
необходими връзки и контакти и дори и човек да има необходимата квалификация и умения,
ако няма кой да му помогне, шансът да бъде назначен е нисък.
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На трето място младите хора имат предпочитания към директно търсене на работа в
конкретни организации, което е израз както на тяхното проактивно поведение, така и на
ограничените възможности за намиране на работа и конкурентността при кандидатстване.
Останалите начини за търсене на работа почти не се прилагат от изследваните лица,
които не разчитат на обяви в медиите, а още по-малко се доверяват на насочване на бюрото
по труда и служби за трудова заетост.
По отношение на възможностите за развитие, към които се стремят изследваните
млади хора, за 40% от съществено значение евъзможността за обогатяване на познанията и
опита (Таблица 2),което съответства и на тяхната кариерна ориентация към техническа и
функционална компетентност, както и към лична автономия и независимост. На второ място
е желанието за израстване в кариерата, което разкрива увереност в собствените им
възможности и включва както професионален напредък и развитие, така и ориентация към
мениджърска компетентност и постигане на сигурност и стабилност в кариерата.
Таблица 2. Процентно разпределение на желаните възможности за развитие в кариерата
Начини и възможности за развитие в кариерата
Израстване в йерархията
Обогатяваненапознанията и опита
Научаваненанови и разнообразниумения
Другиотговори

Процентно
разпределение
30.65%
40.32%
25.81%
3.23%

Научаването на нови и разнообразни умения се поставя на трето място, като от една
страна, то дава независимост и автономия, а от друга, създава предпоставки да се реализира
ориентацията към творчество и предприемачество и да се поемат предизвикателства.
Начините и възможностите за развитие в кариерата съответстват на кариерните
предпочитания на младите хора и на придобиването, както на техническа/функционална
компетентност, така и на постигането на сигурност и независимост. В процеса на кариерно
развитие изследваните млади хора
търсят баланс и съгласуваност между т.нар.
„хоризонтална“ кариера, която се постига чрез обогатяване на знанията и опита и чрез
научаване на нови умения, и „вертикалната“ кариера, която им дава възможност да получат
сигурност и стабилност чрез придобиване на мениджърска компетентност.
Развитието на професионални компетенции и намирането на работа изисква и
допълнителни квалификации и опит, които са предимство в процеса на търсене. На въпроса
дали са участвали в курсове за обучение и повишаване на квалификацията, които да бъдат от
полза при търсенето на работа, 80.39% отговарятотрицателно, като само 19.61% са
предприели и реализирали подобна стъпка. 69% от повишилите квалификацията си са с
висше образование, което потвърждава, че младите хора с по-високо образование са поактивни в процеса на търсене на професионална реализация и се стремят да бъдат
конкурентоспособни на пазара на труда.
От съществено значение при търсенето на работа, планирането и развитието на
кариера е степента, в която индивидите смятат, че имат личен контрол и влияние. (Таблица
3).Планирането на кариерата се обуславяне само от личната мотивация и компетентности, но
и от външни фактори – липса на средства, на възможности, на късмет, на социални контакти,
на „правилните“ познати и т.н., което дава основаниена повече от половината – 54%, да
смятат,че в средна степен могат да планират кариерата си. 31% са убедени обаче, че могат да
влияят в голяма степен при планиране на собствената си кариера, от които 80% са с висше
образование, т.е. по-високо образованите са активни,разчитат на себе си и предприемат
действия и усилия за постигане на целите си.
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Таблица 3. Процентно разпределение на степента на личен контрол при планиране на
кариератаи развитие на професионалните умения
Степен на личен контрол

Планиране на кариерата

Малкастепен
Среднастепен
Голямастепен

14.75%
54.10%
31.15%

Развитие на
професионалните умения
4.84%
22.58%
72.58%

Преобладаващата част от изследваните са категорични, че в голяма степен е
необходимо да развият професионалните си умения, за да си намерят работа (Таблица 4).
Необходимостта от развитие на професионалните умения се основава и на увереност, че това
зависи от тях самите, както и по този начин биха попълнили дефицитите в професионалната си
подготовка и биха могли да реализират професионалните си цели. Повече от половината
изследвани лица посочват, че трябва да подобрят специализираните си професионални
умения,за да повишат шанса си за намиране на работа, което също е обвързано с по-дълъг
практически опит и трудов стаж по специалността.Необходимостта от развитие на
специализирани умения се обуславя и от особеностите на образованието в България, което
като цяло е със слаба практическа насоченост и поради това не създава увереност у
кандидатите за работа, че ще се справят с изпълнението на работата. От друга страна, обаче,
стремежът към подобряване на професионалната квалификация е израз на високата мотивация
за личностно усъвършенстване и развитие, което е предпоставка и за успех при търсенето.
Таблица 4. Процентно разпределение на уменията за подобряване и развитие
Сфери на подобряване на уменията
Специализиранипрофесионалниумения
Чуждоезиковиумения
Комуникативниумения
Умениязаработа в екип

Процентно разпределение
51.61%
37.10%
8.06%
3.23%

Значителен процент, 37%, са убедени, че се нуждаят от подобряване и развитие на
чуждоезиковите си умения, за да си намерят работа и да успеят в кариерата, като това е
резултат от реалностите на пазара на труда, от възможностите да се работи в чужди
компании или от изискването да се контактува с чужденци в процеса на работа.
Развитието на комуникативните умения и на уменията за работа в екип не се възприема
като значим фактор за намиране на работа. Младите хора са убедени, че започването на
работа се дължи на „твърдите“ им умения – професионални и чуждоезикови, които са
основни за личността, а допълнителна роля вероятно едва след постъпването биха имали
„меките“ умения, които включват умения за общуване и за ефективно взаимодействие с
други хора в процеса на работа.
ОБОБЩЕНИЕ
Въз основа на резултатите от настоящето изследване могат да се изведат основните
насоки в кариерните предпочитания на безработните млади хора, които определят
очакванията им спрямо работата и биха повлияли размера на влаганите усилия и
интензивността, с която биха търсили работа. Профилът на желаната работа, която търсят и
би ги мотивирала да планират и развиват кариерата си, съчетава възможности да прилагат и
усъвършенстват професионалната си компетентност, да постигнат сигурност за работата и
доходите си, като същевременно запазят, доколкото това е възможно в организационен
контекст, самостоятелността и автономията си при изпълнение на трудовите задачи. Те имат
откритост към опита и търсят начини да обогатяват знанията и уменията си, да научават
нови умения, които биха им били от полза при израстването в кариерата. Очакванията им за
кариерно развитие са предимно към „хоризонтална“ кариера, свързана с усъвършенстването
на професионалните качества и умения и с реализиране на потенциала на личността, но
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„вертикалната“ кариера, която съдържа израстване в професията и йерархията и изисква
използване на мениджърска компетентност, също е значима за младите безработни, тъй като
би се приела като заслужен израз за техните способности, знания и умения.
Съществуват три допълващи се подхода за търсене на работа, при които
информацията се събира с аналитични подходи чрез интернет и специализирани
сайтове,по неформален начин - чрез мрежата от социални контакти - близки, приятели и
познати, или чрез директно търсене в конкретни организации. И трите стратегии
отразяват проактивен подход към търсенето на работа от страна на младите хора и
съчетават формалните и неформални източници и средства за проучване на пазара на
труда. Разчита се на информацията в интернет, която се приема за обективна и
достоверна, но наред с това се цени силата на контактите, „връзките” и неформалната
комуникация, която се приема като по-надеждна и достоверна, отколкото обявите в
медиите, които имат ниска значимост. Не се търси информация от специализираните
институции, които почти не се използват като надежден източник за търсене на работа.
Това, че службите и по заетостта и трудовите борси не се разглеждат като релевантен
източник на информация, се дължи на представата за тяхната неефективност, изразява
недоверието в институциите като цяло и в частност, към административните структури,
представени от службите по заетостта, и съмнението в готовността им да подпомогнат
личността и да й съдействат за намиране на подходяща работа.
Разчитането на близките и познатите в процеса на търсене на работа разкрива
действащите механизми на социална ангажираност и е резултат от останалите в
колективната памет задружни форми на живот, колективистичната ориентация към
взаимопомощ в трудни ситуации, както и останалото предимно от социализма убеждение, че
„с връзки и с хора“ всичко може да се постигне. Тази особеност сочи известна тенденция за
размиване на границите между работа и лични отношения, като в този случай очакванията се
изместват към кръга от роднини и познати, на които се разчита да съдействат на личността,
т.е. налице е колективистична нагласа за използване на социалната мрежа от приятелски и
роднински контакти, отколкото индивидуалистичен стремеж към личен контрол на такива
важни решения като избора и започването на работа. В случая тази стратегия има
предимства, тъй като разкрива наличие на работеща мрежа за социална подкрепа, на която
може да се разчита при нужда. Тя създава предпоставки за реалистични очаквания спрямо
работата поради това, че даваната информация е проверена от социалния кръг, неформална е
по характер и за това се приема като достоверна информация „отвътре” за същността,
предимствата и недостатъците на работата. Освен това, използването на личните контакти
създава предпоставки за бъдеща стабилност и лоялност, особено ако се използват протекции
при назначаването на работа.
Резултатите са обясними на фона на поколенческите особености и различия по
отношение на ценностите и мотивите за работа. Това е поколението, означавано като
поколение „У“ или поколението „на хилядолетието“, което е активна трудова сила с времеви
перспективи за кариерно развитие и израстване в условия, различни от тези на предходните
поколения. То се характеризира с ценности, които съчетават свободата и комфортния живот,
наслаждава се на екипната работа, но и разчита на себе си, за него съвременните технологии и
Интернет са начин на живот, а финансовият успех, качеството на живота и балансът между
различните сфери на живота са еднакво важни [31]. Лоялността към взаимоотношенията е
също толкова важна, колкото и към себе си и собствената кариера и въпреки несигурността за
работата и кариерата, това поколение има високи очаквания и цени смисъла и значимостта на
работата. При изследване на мотивацията и очакванията спрямо работата при млади хора у нас
се потвърждава тази тенденция, като ценностите и потребностите на това поколение са
свързани с автономията и постиженията, присъщи на индивидуалистичните общества на
благополучието, а стремежът е към постигане и на интересната, и на добре платената работа,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

936

като трудно би се правило компромис между тези два личностно значими резултата [30].
Младите хора се придържат към ценностите на „У“ поколението, т.е. стремят се към свобода и
независимост и имат прагматична ориентация относно резултатите от работата, а постигането
на професионална компетентност, стабилност и автономия в кариерата са еднакво ценни за
тях. Те се стремят да планират кариерата си и да развиват уменията и компетенциите си с цел
получаване на сигурна, доходна и интересна работа, която импредоставя възможности за
развитие на личния им потенциал.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ
ТРЕНИНГ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ
КАЧЕСТВА НА МОРСКИТЕ КАДРИ ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И
ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ
д-р Мая Велинова Рогашка, ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна
OPPORTUNITIES FOR THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL
TRAINING AND ITS IMPACT ON BUILDING LEADERSHIP QUALITIES
OF MARINE PERSONNEL FOR THE NAVY
AND COMMERCIAL SHIPPING
Doctor Maya Velinova Rogashka, PSFW "Nikolay Hajtov" Varna
Анотация: Настоящият доклад има за цел да представи успешно защитен дисертационен труд във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на тема: „Възможности за приложение на психологическия тренинг и
влиянието му върху изграждане на лидерски качества на морските кадри за Военноморските сили и
търговското корабоплаване“. Дисертационният труд е едно естествено продължение на започнатата
преди повече от двадесет години тенденция по прилагане на тренингови занятия в структурите на
Българската армия и по-конкретно във Военноморските сили. Неговата актуалност и претенция се
базират на това, че тук си поставяме за цел да внедрим това и при обучаемите подготвени за целите на
Търговското корабоплаване.
Новите предизвикателства към Военноморските сили и Търговското корабоплаване налагат по-високи
изисквания към морските кадри. Тренинговите форми на подготовка по лидерство се явяват адекватен
отговор на тези предизвикателства с възможностите си за подобряване на подготовката, формиране и
развитие на лидерските качества на бъдещите морски командни кадри от Военноморските сили,
Търговското корабоплаване и Морската индустрия.
Abstract: This report aims to present successfully defended a dissertation in the Naval Academy "N. Y.
Vaptzarov" on "Opportunities for the application of psychological training and its impact on building leadership
qualities of marine personnel for the Navy and commercial shipping. Dissertation is a natural extension of
started more than twenty years trend of application out of training sessions in the structures of the Bulgarian
Army and the Navy in particular. Its relevance and claim based on the fact that here we aim to implement it and
the students prepared for the purpose of commercial shipping.
New challenges to the Navy and commercial shipping impose higher requirements for maritime personnel. Her
training forms of training in leadership appear adequate response to these challenges, the opportunities to
improve the preparation, formation and development of leadership qualities of future sea command staff of the
Navy, commercial shipping and marine industry.

ВЪВЕДЕНИЕ
Категорията тренинг (англ. train – обучавам (се), тренирам, подготвям, насочвам се,
възпитавам и др.) все повече навлиза в психологията, психотерапията, медицината. В
научната сфера се използва за обозначаване на специфични обучителни методи в
психологическата, социалната, педагогическата и други области [3].
Тренингът е интензивно обучение, осъществявано в малка група, насочено към
формиране, развиване или корекция на поведение, личностни качества, стратегии за
справяне, комуникативни умения, креативни способности и други. В тренинговите форми се
създава творческа и доверителна атмосфера, която допринася за по-пълното разкриване на
своите сили и възможности, обогатяване на професионалните способности. Тренингът
се
наложи като една адекватна форма на работа, както в обучението във всички образователни
степени, така и в армията. Във Въоръжените сили на Република България през последните
години настъпиха съществени промени относно подготовката на офицерите като лидери. Във
военните училища и ВА „Г. С. Раковски“ се усъвършенства системата за обучение по
лидерство [4].
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В последните 20-25 години се натрупа голям опит в лидерското изграждане на
курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Създаде се и значителен опит в изграждането на
лидерски качества в студентите. Изискванията към лидерските качества на морските
офицери от Търговския флот нарастват. ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ полага много големи
усилия, за да бъде на нивото на Международната морска организация.
Изследването в настоящия дисертационен труд е базирано на опита на професор
д.пс.н. Илия Пеев, който повече от 20 години провежда психологични тренинги с курсанти и
студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – бъдещи морски офицери и личния ми опит, натрупан
в работата като психолог в различни военни формирования и преподавателската дейност във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Обект на изследване – курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Предмет на изследване – Развиване и усъвършенстване на лидерски качества сред
морските кадри чрез използване и провеждане на тренингови форми на подготовка.
Цел на настоящия доклад е да представи в резюме на Седми национален конгрес по
психология защитен дисертационен труд на тема: „Възможности за приложение на
психологическия тренинг и влиянието му върху изграждане на лидерски качества на
морските кадри за Военноморските сили и Търговското корабоплаване“. Основна цел на
дисертационния труд беше да се проучи необходимостта и възможностите за приложение на
психологическия тренинг като интерактивен метод на обучение във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, както и влиянието, което оказват тренинговите форми на подготовка върху
изграждането на лидерски качества у бъдещите морски специалисти.
Работна хипотеза: Новите предизвикателства към Военноморските сили и
Търговското корабоплаване налагат по-високи изисквания към морските кадри.
Тренинговите форми на подготовка по лидерство се явяват адекватен отговор на тези
предизвикателства с възможностите си за подобряване на подготовката, формиране и
развитие на лидерските качества на бъдещите морски командни кадри от Военноморските
сили, Търговското корабоплаване и Морската индустрия.
Въз основа на общата хипотеза на дисертационния труд, направения теоретичен
обзор и представения модел на изследването се формулираха и съответните частни
хипотези, които бяха представени в експерименталната част на дисертацията.
Задачи на изследването към дисертационния труд:
1. Да се направи пълен обзор и анализ на досега действащата система за провеждане на
тренингови занятия с обучаемите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Да се изследва
същността на тренинговите форми на подготовка сред морските кадри и да се
систематизира научната информация, свързана с разнообразието на съществуващи
методи за работа.
2. Да се установят ползите от провеждане на тренингови форми на подготовка върху
изграждане на лидерски качества в морските кадри, в тази връзка да се проведе
анкетно проучване с курсантите за установяване на нагласите им да участват в
тренингови форми на подготовка. Резултатите да бъдат използвани в бъдеще за
актуализация на сега действащите програми по лидерство с нови теми, нови форми и
нова методика. Да се проучат потребностите и възможностите за приложение на
психологическия тренинг сред обучаемите студенти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Да
се проведат пробни тренингови занятия със студентите от ОКС – бакалавър.
3. Да се направи характеристика на личностните фактори за изграждане на лидерски
качества сред бъдещите командири. Да се изведат основните лидерски качества, които
е необходимо да притежават бъдещите морски офицери.
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4. Да се проучи нивото на мотивация сред студентите от I курс на випуск 2017г. още
първия ден след прекрачването им прага на ВВМУ „Н. Й Вапцаров“ и да се проведе
психологически тренинг за повишаване на мотивацията за обучение.
5. Да се изготвят програми за студенти по модела на програмите за курсанти от ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, които ще помогнат за повишаване на лидерската им подготовка и
ще обучат специалистите в управлението на корабните екипажи.
Основни методи на изследване:
1. Проучване на литературните източници, анализ и обобщение по изследвания проблем
(библиографски метод). Събрана е, обработена и систематизирана информация по
изследвания проблем, като са използвани общо 208 източника, български и
чуждестранни.
2. Запознаване с ръководни документи – стратегии, конвенции, заповеди и указания,
свързани с лидерството, лидерската подготовка и провеждането на тренингови
занятия във Военноморските сили.
3. Психологически експеримент в условията на провеждане на тренинговите занятия.
4. Анкетен метод:
4.1 Попълване на анкетна карта от курсанти.
4.2 Попълване на анкетна карта от студенти (I-IV курс образователна и квалификационна
степен „бакалавър“).
4.3 Попълване на анкетна карта от студенти I курс.
5. Интервю с курсанти и студенти.
6. Оценка на лидерските качества, важни за бъдещите офицери.
7. Наблюдение – по време на тренинговите занятия с непосредственото участие на
автора се наблюдава поведението, начините на реагиране, подход при вземане на
решение, стил на междуличностно общуване и др. от участниците.
Използвахме предимно т.нар. включено наблюдение, при което изследователят се
явява сам естествен член на групата, чието поведение се изучава или поведението на
отделни нейни членове [9].
8. Самонаблюдение.
9. Метод на психологическата беседа - провеждане на формални и неформални
разговори с обектите на изследване по въпроси, които ги интересуват и/или вълнуват.
Методика на изследване:
Използваната и приложена методика на изследване е изградена върху съвременните
възгледи в психологията. В сферата на образованието все повече се налага възможността за
замяна на традиционните форми на обучение с интерактивни методи. Психологическият
тренинг представлява интерактивен метод, който в последните години придоби широка
популярност.
Научна новост в дисертацията.
За първи път се проведоха анкетни проучвания със студенти, насочени към
установяване на възможностите за приложение на психологическия тренинг като
интерактивен метод на обучение.
Изследването е посветено на лидерското изграждане на морските кадри.
1. Същност на тренинговите форми на подготовка.
В първа глава разгледахме тренингът като метод на практическата психология. Думата
„training” обикновено означава подготовка на човек за специфична работа, задача, умение
или комбинация от тях.
Терминът „psychological training” се отнася до тренинг по психология, което може да
бъде случай, когато някой е обучен да прави психологически тестове и диагноза измежду
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различни оценки, да провежда индивидуални и групови психотерапевтични сесии, да
извършва анализи като организационен консултант, или да прави статистически анализи
върху комплекс от данни.
В дисертационния труд използвахме значението на термина „психологически
тренинг“ за обозначаване на широк кръг обучителни методи в социалната, педагогическата,
военната и други области, с практическа насоченост – развитие на лидерски качества сред
бъдещите морски специалисти.
Представихме обща характеристика на тренинговите форми на подготовка.
Анализирахме целите, задачите и принципите, които имат тренингите. Разгледахме
основните фази, през които минават тренинговите занятия. Направен беше широк обзор на
методите на обучение, сред които отделихме съществено внимание на: минилекция; беседа;
SWOT анализ; индивидуално консултиране; групово консултиране; разбор на случай; ролеви
игри; решаване на казуси; методи на латералното мислене; дискусии; фокус група; методи за
психично разтоварване и др. Систематизирането на методите ще позволи тяхното поплодотворно прилагане в лидерското изграждане на морските специалисти.
Отделихме специално внимание на водещият на тренинговите занятия, който е в
центъра на групата. Той отговаря за нейната организация, за функционирането ѝ, за
провеждането на занятията, за избора на темите, за самочувствието на членовете ѝ, за
ефективността от работата, за удовлетвореността от изпълнението на целите и задачите.
Основен акцент при характеристиката на водещия отделихме върху изискванията и
квалификацията на неговата личност, знанията и уменията, стила на ръководство,
личностните му характеристики, морална нагласа и други.
Представихме дизайн за конструиране на тренингови програми. С така предложеният
дизайн е лесно и възможно да се построят различни тренингови програми, които да бъдат
издадени в учебни пособия за целите на програма „Тренинг по лидерство“. При
конструиране на тренинговите програми отбелязахме като значими и важни следните етапи:
• Идентифициране на потребностите
• Формулиране на целите.
• Избор на интерактивни методи на обучение.
• Разработване на детайлен план на отделните сесии.
• Съставяне на въпросник за оценка и обратна връзка.
2. Съвременни схващания за лидерството и предизвикателствата при
изграждането на офицерите за Военноморските сили и Търговското корабоплаване
като лидери.
Подготовката на командни кадри, формирането и поддържането на висока моралнопсихологическа устойчивост на личния състав се явяват важни стратегически задачи в
сложния комплекс от подготовка на офицерите за Военноморските сили и Търговското
корабоплаване.
Темата за обучение на лидери се превърна в актуален проблем на
военнообразователната система и придоби решаващо значение за изграждане на офицерите
от Българската армия и Военноморските сили. Израз на това е и въведената в сила със
Заповед на министъра на отбраната №ОХ 682 от 03.11.2006г. Стратегия за развитие на
системата за образование и квалификация на кадровите военнослужещи от ВС на РБ [8].
Базовата концепция за подготовка и развитие на лидери е функция от представата за
необходимия им инструментариум за ефективно стратегическо ръководство. Формирането
на тази концепция започна с убеждението, че овладяването на лидерски умения може да се
постигне главно чрез усвояване на конкретни знания и умения за оценка [2].
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Във втора глава направихме кратък обзор и диференциация на понятията „лидерство“
и „ръководство“. Подробно разгледахме същността на лидерството, управлението,
ръководството и мениджмънтът. Направихме анализ на сходствата и различията между
ръководство и лидерство. Разгледахме някои социално – психологически аспекти на
военното лидерство.
Представихме с подробен анализ типологизация на лидерството. Класифицирахме ги в
две големи групи: традиционни и нови.
Анализирахме лидерските умения и качества, които морските специалистите трябва да
притежават.
В дисертационния труд подробно описахме необходимите качества, които според
изследваните, офицерите трябва да притежават. Това изследване беше провеждано в
продължение на три години като от обучаемите се изискваше всяка година отново да
поставят акцент върху качествата на офицера. Резултатите от това показваха, че списъка с
изброявани качества непрекъснато се обогатява.
Военнослужещият на XXI век е необходимо да има висока професионална подготовка,
развити лични качества, висока психолого – педагогическа култура, богата ерудиция, много
добра езикова подготовка, ефективен управленски стил, емпатия, нагласа към бързо намиране
на алтернативни и нестандартни, своевременно обосновани решения и тяхното привеждане в
изпълнение, креативност, вътрешно зрение, озарение, творческо въображение, способности за
прогнозиране на развитието на обстановката, висока управленска подготовка и др.
3. Влияние на тренинговите занятия за изграждане на лидерски качества у
бъдещите морски офицери.
Лидерството, както и лидерската подготовка на обучаемите от ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ са особено важни за упражняване на офицерската професия. Лидерската
подготовка заема централно място в личностното им изграждане и развитие.
При подготовка на офицерите от Българската армия във военните училища се
изпълнява специална програма за обучение в лидерство.
Програмата по дисциплина „Тренинг по лидерство“ съответства на разработената през
2012г. от Министерството на отбраната нова политика в сферата на образованието,
квалификацията и обучението.
Тренинговите занятия във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се провеждат на основание
Заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия №85 от 08.04.2002г. относно
провеждане на лидерска подготовка на офицерите и сержантите от Въоръжените сили на
Република България [1].
Трета глава представлява експерименталната част към дисертационния труд.
3.1 Влияние на тренинговите занятия върху изграждане на лидерски качества на
курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Проведохме експериментално изследване с курсанти за разкриване на по-ефективни
форми на тренинговото обучение. Анкетата беше авторска и съдържаше въпроси, базирани
върху концепцията за изследваното явление, върху модела му, понятийното поле, водещите
идеи. Въпросите бяха отнесени към съществените моменти от модела на изследваното
явление и бяха съобразени с особеностите на изследваните лица – с индивидуалната и
груповата им психика. Анкетното проучване се проведе в периода XI – XII 2011г., когато
дисертантът започва работа като хоноруван асистент в катедра „Социални, стопански и
правни науки“ при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна.
Анкетната карта беше попълнена от 77 души:
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РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
 Тренинговите форми на подготовка навлизат в професионалната армия като
адекватен отговор на новите мисии и организационни структури. Те намират все по-голямо
приложение в модерната армия.
 Тренинговата форма на обучение е една от основните форми на подготовка за
лидерска подготовка на курсантите от Българската армия и Военноморските сили. Тя
подпомага формирането и развитието у курсантите на умения за работа в група, за оценка на
собствените преживявания и тези на другите, разпознаване на психо-соматични прояви на
адаптационните процеси и други. Тренинговите занятия помагат на курсантите да изменят
своите нагласи или своето поведение да изпитат ситуацията върху себе си и да натрупат
личен преживян опит, допринасят за емпатия, съпреживяване, съчувствие и разбиране. В
екипа се създава атмосфера на симпатия, сплотеност и доверие, на безопасност, поддръжка и
взаимопомощ.
 Системното провеждане на тренингови занятия ще подпомогне курсантите да
придобият комплекс от качества като висока инициативност, способност за прогнозиране на
развитието на обстановката, вземане на своевременни и обосновани решения и тяхното
привеждане в изпълнение, които ще им бъдат полезни в бъдещата работа. Тренинговите форми
на обучение спомагат за изграждане на нова ценностна система на обучаемите курсанти във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в която основно място заемат лидерските способности.
 Резултатите от анкетното проучване показват добра информираност сред обучаемите
по отношение на психологическия тренинг като интерактивен метод на обучение. Те
оценяват ползите от тренинговите занятия, като всеки курс отчита различни ползи за групата
и за себе си. По време на провеждане на тренинговите занятия курсантите трупат различни
положителни впечатления, сред които се нареждат: свободата да се изразяваме; взаимно
уважение и изслушване; спокойна атмосфера; забавните игри и други.
 Необходимо е изготвяне на нови пособия по лидерска подготовка: /ръководства,
наръчници/, предназначени за курсантите от съответните курсове/ [7].
3.2 Характеристика на личностните черти и тяхното влияние върху изграждане на
лидерски качества на курсантите и успеха на управленската им дейност като бъдещи
командири от ВМС.
Експерименталното изследване беше проведено с курсанти от първи до пети курс при
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в рамките на часовете по дисциплина „Лидерство“ и „Тренинг по
лидерство“. Методите, които използвахме бяха самооценъчен въпросник,
беседа,
наблюдение и психологически тренинг.
Направихме анализ на настоящите лидерски качества сред обучаемите курсанти.
Проучихме влиянието на личностните черти при изграждане на лидерски качества сред
курсантите и върху успеха на управленската дейност на бъдещите командири.
РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
 Изискванията, които армията поставя пред военнослужещите са много по-различни
в сравнение с всички останали професии.
 Резултатите от проведеното изследване очертават сред групата профил на
„изгряващ“ тип лидер.
 Една от най-сложните задачи на всеки лидер е опознаване на личността на
подчинените. Колкото по-задълбочено се опознае личния състав, толкова повече се
увеличава вероятността за успешно лидерство.
 Съществува връзка между личностните особености на курсантите и възможностите
им за изграждане като лидери.
 Личностните черти играят важна роля за успеха на управленската дейност на
командира.
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3.3 Анкетно проучване за необходимостта от провеждане на тренингови форми на
обучение сред студентите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
С настоящата анкета изследвахме отношението на студентите към учебно –
възпитателния процес, проучихме мнението им за ролята на морско училище при изграждане
на лидерски качества и високи професионални компетенции у обучаемите, установихме
отношението им към ролята и влиянието на психологическият тренинг върху лидерската
подготовка и личностното изграждане на студентите. Експерименталното изследване беше
проведено със студенти от ОКС „Бакалавър“ от първи до четвърти курс при ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ град Варна в периода февруари – април 2013г. Изследвахме 448 души.
РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
 Резултатите от проведеното изследване станаха възможни благодарение на голяма
част от преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които проявиха съпричастност
и колегиалност, и позволиха намеса в учебния процес за провеждане на анкетното
проучване.
 По-голяма част от анкетираните определиха нивото на обучение във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ като добро. За 65% от анкетираните, затрудненията при овладяване на базовите
дисциплини са частични. В най-широк аспект те се дължат на: Трудно достъпен академичен
език и недостатъчно обяснения при преподаване; Наличие на голям обем информация,
преподаван за кратко време; Липса на учебни пособия по някои от основополагащите
дисциплини; Липса или недостатъчност на адекватен диалог между преподавател и обучаем;
Недостатъчно часове за консултации, Невъзможност за участие в работа по проекти;
Недостатъчно практически занятия и др.
 Тренинговите форми на подготовка имат място при обучението на курсантите и
студентите във военните училища и могат да се прилагат както в рамките на редовните, така
и в извънфакултативни занятия.
 Натрупаният опит в използването на тренинговите форми на работа следва да се
развива и обогатява, като се повишава подготовката на психолози и преподаватели.
 Сред студентите темата за психологическия тренинг като интерактивен метод на
обучение не е достатъчно застъпена. Въпреки това те имат широк спектър познания, който са
натрупали от средното образование, от ежедневието извън обучението си във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ и от частично провежданите по психологически дисциплини експериментални
тренингови занятия.
 Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ няма разработена програма за лидерска подготовка на
студентите, поради което се наблюдава пролука в изграждането на лидерски качества сред
обучаеми за търговското корабоплаване.
 Анкетираните открито заявиха желание да участват в психологически тренинги, така
както с курсанти това се прави повече от 10 години, тъй като считат, че това ще им помогне
да се изградят като лидери във водния транспорт. За тази цел препоръчваме провеждане на
курс или включване на дисциплина „Лидерство“, както и повече управленски и
психологически науки в учебната програма.
 Препоръчително е организиране на допълнителни курсове за доизграждане и
разширяване личността на студентите (тренинги за личностно развитие), в т.ч. и за
формиране у тях на изследователски умения.
 Възлагане на допълнителна самостоятелна работа от преподавателите на студентите
и стимулиране за участие по проекти, семинари и научни форуми. Това ще подпомогне и за
подобряване на дидактическите взаимодействия „преподавател – студент”.
3.4 Мотивационният тренинг със студентите първокурсници от ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ като първа стъпка в приложението на интерактивните методи за професионалната
и лидерската подготовка на морските офицери.
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Благодарение на решение на факултетен съвет и утвърдителното му възприемане и
стимулиращо одобрение от ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за пръв път при
обучението на студенти още в първи курс първия учебен ден на 16.09.2013г. проведохме
мотивационен тренинг в рамките на адаптационния курс с всички обучаеми от випуск 2017г.
По време на тренинга проведохме и анкетно проучване, чиято цел беше да се изследват
първите нагласи на студентите, прекрачвайки прага на училището.
Тренингът недвусмислено показа подчертан интерес от страна на студентите. В
анкетното проучване участваха 87 души.
В началото на тази учебна година тренингът се проведе отново с новите
първокурсници от всички специалности. Организацията по провеждането му беше
усъвършенствана. Студентите – участници бяха разпределени в отделни дни по
специалности. В края на занятието им беше предложена отново анкетна карта, която беше
попълнена от около 350 души. Анализът на последните резултати ще бъде представен в
бъдещи изследвания.
Положителна тенденция беше проявеният интерес от страна на обучаемите за участие
в тренингови занятия. Изрази се желание за участие в извънфакултативни форми.
РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Мотивацията като процес е система от субективни стимули, които непосредствено
определят съдържанието и насоките на конкретна дейност. Тя е съвкупност от психични
процеси, свързани със силата и посоката на поведението, с предизвикването и поддържането
на доброволни целенасочени действия. Мотивацията е неизчерпаем и динамичен процес,
който привежда в действие и интензифицира реализацията на способностите на личността,
води до нейното усъвършенстване и до качественото изпълнение на поставените задачи. Тя
се проявява като активно поведение, предизвикано от определен външен или вътрешен
стимул. С удовлетворяването на един стимул поведението се насочва към изпълнението на
друга цел, предизвикана от друг стимул.
 Мотивацията не е константна, непроменена величина. Колкото и да е силна и трайна,
присъща и специфична за даден индивид, в рамките на индивидуалния живот тя се променя
и развива. Тя е функция, резултат от действието на редица фактори, окрупнени като външни
и вътрешни.
 Психологическият тренинг с първокурсниците – нова перспективна възможност за
засилване на тяхната мотивация в учебния процес и личностното им изграждане като морски
кадри.
 Проведеният за първи път подобен тренинг още в първият ден след прекрачването
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от студентите оправда нашите очаквания и беше проведен на
изключително високо ниво. Участниците споделиха интерес и желание за бъдещи участия в
подобни занятия.
 Към момента на анкетното проучване студентите заявяват висока мотивация за
обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна.
 Заинтересуваността, участието, зададените въпроси и предложения за следващи
занятия от такъв тип ни мотивира още повече за по-нататъшно внедряване на тренинговия
процес на всички нива. – ОКС Бакалавър и Магистър. Проведените експериментални
изследвания със студентите показват желание и готовност за участие в такива занятия.
Много от участниците заявиха открито желание за започване веднага [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тренингът е особен вид обучение, който изхожда от моделиране на формите на
дейност на участниците, което го прави подходящ за подготовка на военнослужещите.
Групата за тренинг се явява ядро на целия процес на обучение, основан на опита, и осигурява
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възможност за решаване на проблемите, които не винаги са разрешими в реалния живот.
Тренингът е богата и перспективна инвестиция в личния състав от съвременните армии.
Тренинговите форми на обучение са съвместими с цялостната система на подготовка на
войските и силите.
Използването на тренинговите форми на подготовка изисква създаването на
подходяща образователна среда и организирано обучение на ръководителите на тренинги.
Работата на ръководителя на тренинга е не само изкуство, което се случва по вдъхновение, а
и разумна професионална дейност, която има своя вътрешна логика и основания. В
Българската армия е назряла потребност от разработване и внедряване на учебни програми за
обучение на обучаващи.
Разработената в настоящия труд характеристика на тренингите, както и широко
застъпените и анализирани методи за работа може да се използва както за по-нататъшни
теоретични разработки, така и за практическо приложение в тренинговата дейност. Те
позволяват да се съставят и конкретни тренингови програми, които да бъдат в полза за
командири, тактически ръководители, инструктори, психолози и педагози.
Назряла е потребността от разработването на пакет от регламентиращи документи и
дидактически пособия по използването на тренингите в подготовката на бъдещи
специалисти за Военноморските сили и Търговското корабоплаване, нуждата от които
непрекъснато нараства. Те ще способстват и за по-нататъшното утвърждаване на екипното
начало в дейността на командния състав. Такива методики има реализирани от
Международната морска организация на ООН в Лондон, която е разработила конкретно
дидактическо пособие по Екипно управление на мостика на съвременния кораб(Мodel
Course: Bridge Team Management).
Поставената в началото цел беше постигната. Проучени бяха възможностите за
приложение на психологическия тренинг и влиянието, което оказва върху изграждането на
лидерски качества у бъдещите морски специалисти.
Работната хипотеза и произтеклите от нея частни хипотези в контекста на
експерименталното изследване бяха проверени и потвърдени. Новите предизвикателства към
Военноморските сили и Търговското корабоплаване наложиха по-високи изисквания към
морските кадри. Тренинговите форми на подготовка по лидерство се явяват адекватен
отговор на тези предизвикателства с възможностите си за подобряване на подготовката,
формиране и развитие на лидерските качества на бъдещите морски командни кадри от
Военноморските
сили,
Търговското
корабоплаване
и
Морската
индустрия.
Психологическите тренинги намериха широко приложение при обучението на курсанти от
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Те бяха добре приети и от студенти курсисти, участници по
различни курсове, които имаха дълъг професионален и житейски опит и стаж. Споделиха се
положителни впечатления от интерактивния метод, и се заяви необходимост от приложение
на практика в задължителните програми на обучаемите.
Задачите, които си поставихме бяха изпълнени:
1. Направихме пълен обзор и анализ на досега действащата система за провеждане на
тренингови занятия с обучаемите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Изследвахме
същността на тренинговите форми и проучихме необходимостта от тяхното
приложение при подготовка на морските кадри. Систематизирахме научната
информация, свързана с разнообразието на съществуващи методи за работа;
2. Проведохме анкетно проучване с курсанти за установяване на нагласите им да
участват в тренингови форми на подготовка. Установихме ползите от провеждане на
тренингови форми на подготовка върху изграждане на лидерски качества в морските
кадри. Направихме характеристика на личностните фактори за изграждане на
лидерските качества сред бъдещите командири. Изследвахме чрез анкетно проучване
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потребностите и възможностите за приложение на психологическия тренинг сред
обучаемите студенти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Проведохме пробни тренингови
занятия със студенти от ОКС – бакалавър и курсисти от курса „Bridge team
management“ по различни теми;
3. Направихме характеристика на личностните фактори за изграждане на лидерските
качества сред бъдещите командири. Изведохме основните лидерски качества, които е
необходимо да притежават бъдещите морски специалисти.
4. Установихме мотивацията на студентите първокурсници от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
като проведохме психологически тренинг и анкетно проучване с тях;
5. Предложихме сборник с програми за студенти по модела на програмите за курсанти
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които ще помогнат за повишаване на лидерската им
подготовка и ще обучат специалистите в управлението на корабните екипажи.
Новост в изследването – Обоснована беше ефективността от приложението на
психологическите тренинги при обучението на курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Предложени бяха варианти за приложението им и за нуждите на Търговското корабоплаване.
Разработени бяха примерни програми за обучение по дисциплина „Тренинг по лидерство“ за
студенти.
ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
1. Систематизиран е богатия и дългогодишен опит на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за
лидерска подготовка на курсанти и подготовка на офицери в следдипломна
квалификация, и е направен опит тази традиция да бъде пренесена в обучението на
студенти. Това би обогатило интегрирания подход в обучението на студенти и
курсанти, една прекрасна традиция завещана ни от генерал - майор Константин Кирков.
2. Доразвиват се натрупаните традиции в областта на лидерската подготовка и се
предлага усъвършенстване, разширявайки полето на приложимост.
Изработи се и се издаде в съавторство с научния ръководител психологически
практикум „Психологическият тренинг във водния транспорт“ [6], в който е отразен
двадесет годишния опит на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в областта на интерактивните
методи на обучение и психологическите тренинги, приложението на позитивната
психотерапия на проф. Носрат Песешкиан и метода на латералното мислене на проф.
Едуард де Боно. Чрез издаването на практикума първоначално се отговори на
потребностите и исканията на студентите от специалността „Мениджмънт във водния
транспорт“, а чрез него се създадоха условия за провеждане на тренинги по лидерска
подготовка с всички студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Към практикума проявяват
подчертан интерес компаниите, които провеждат обучение и квалификационни
курсове на морски специалисти.
3. Систематизирана е и синтезирана значителна по обем научна информация, свързана с
методите на психологическите тренинги, което позволява тяхното по-ползотворно
прилагане в лидерското изграждане на морските офицери. Това по-нататък може да се
използва като апробация на основата на нови дидактически пособия за Българската
армия, Военноморските сили, висшето образование.
4. Оригиналността и научния характер на настоящия труд се изразяват в обобщаването
на дългогодишния опит в лидерското изграждане и конкретни разработки за
апробиране и внедряване на тренингови форми във висшето образование.
Педагогическото и научно методическо равнище на разработката позволява
ефективното ѝ използване като помагало в работата на курсанти, студенти, командири
и преподаватели както от ВВМУ Н. Й. Вапцаров“, така и от други университети.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИ СЪСТОЯНИЯ
НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Маклаков Г.Ю., проф., дтн
Институт за космически изледвания и технологии - БАН
TECHNOLOGY FOR THE STUDY OF FLTERED STATES
OF CONSCIOUSNESS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES
OF FEROSPACE PERSONNEL
Maklakov G.YU. Prof., DSc
Space Research and Technology Institute - BAS
Проведените от нас изследвания дават основание да се предположи с голяма степен на вероятност
възникването на изменени състояния на съзнанието (ИСС) у авиационните специалисти в екстремални
ситуации, когато особено се проявява така нареченият “човешки фактор”. За да изследваме ИСС,
приехме положението, че съзнанието на човека ще разглеждаме от позицията на квантовата физика.
Conducted our research gives grounds to assume a high degree of probability occurrence of altered states of
consciousness (ASC) in aviation specialists in extreme situations, especially when manifested so-called "human
factor". To examine the ASC adopted the position that the human mind will consider the position of quantum
physics.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Краят на ХХ и началото на ХХI век се характеризират с възникване на нова ситуация
в развитието на човека и човечеството. Техниката се усложнява и усъвършенства и
едновременно с това се появяват още неизучени (или малко изучени) технически проблеми
и нарушения, които неизбежно създават предпоставки за увеличаване на вероятностния
риск от аварии. Едновременно с това способността на човека да предотвратява авариите все
по-забележимо изостава от ускореното развитие на съвременната техника и нейните
нарастващи възможности.
Като резултат от изоставането все повече нещастни случаи и аварии стават по
вина на човека, а не на техниката. Особено забележима е тази тенденция във
високотехнологичните производства (системи за управление на въздушния и наземния
транспорт, атомни електроцентрали, химически производства и др.), изискващи особено
внимание от обслужващия персонал. И така, в ергатичните системи (системите «човек машина») най-уязвимото звено става човекът или както е прието да се нарича – човешкият
фактор.
Изследванията в много авторитетни научни организации като Международната
академия по проблемите на човека в авиацията и космонавтиката, Москва; Държавния
научно-изследователски изпитателен институт по авиационно-космическа медицина,
Москва; Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на
науките, София и др. дават основание да се предположи с голяма степен на вероятност, че у
авиационните специалисти, попаднали в екстремални ситуации [1, 10], възниква изменено
състояние на съзнанието (ИСС).
Известно е, че при ИСС може да измени поведението на човека както с положителен
знак (вдъхновение, душевен подем, озарение и др.), така с отрицателен (депресия,
агресивност и др.) и по този начин способства за свръхбързо приемане на адекватно решение
за изход от аварийна ситуация или затормозява (а понякога и въобще блокира) процеса на
вземане на правилно решение.
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С други думи, в ИСС човек съществено променя своите способности да приема
решения. Затова - с цел да се повиши нивото на безопасност на полетите - са необходими
методи за обективен контрол върху състоянието на съзнанието и прогнозиране на
поведението на човека в сложни ситуации.
2. ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСС
Изучаването на ИСС е изключително труден проблем, чиято комплицираност се
определя с теоремата на Гьодел за непълнотата [9]. Съгласно тази теорема системата не
може да изучава друга система, организирана по-сложно от нея. Това означава, че мозъкът е
толкова неизмеримо сложен, че поне засега човек няма никакъв шанс да узнае как точно той
функционира. Както показват съвременните изследвания на психофизиолозите, съзнанието
трябва да разглеждаме от позицията на квантовата механика. Тоест, появява се още един
съществен проблем: как да минимизираме влиянието на изследователя (наблюдателя) върху
обекта на изследване (съзнанието).
Да разгледаме по-подробно проблемите, възникващи при изучаване на съзнанието.
Според анализа на публикации, посветени на тази тема, те са два основни:
1. отсъствие на достатъчно пълно теоретично описание на различните състояния на
съзнанието.
2. необходимост да разглеждаме съзнанието на човека от позицията на квантовата
физика, което от своя страна води до въпроса как да минимизираме влиянието на
изследователя (наблюдателя) върху обекта на изследване (съзнанието).
От първия формулиран проблем следва, че трябва да разглеждаме човека като
биосистема – «черна кутия». А от втория - че най-подходящ метод за изучаване на ИСС е
моделирането на базата на системите за виртуална реалност.
3. МОДЕЛИРАНЕ НА БАЗАТА НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
Следва да отбележим, че самото понятие «виртуална реалност» се трактува като
високо развита
форма
на
компютърно
моделиране, реализираща илюзията за
непосредствено влизане и присъствие на ползвателя в реално време в изкуствен свят и
позволяваща той да действа в нея непосредствено с помощта на специални сензорни
устройства, които свързват движенията му с аудиовизуални ефекти.
За теоретичното описание на виртуална реалност приемаме, че виртуалната среда
(ВС) е съвкупност от виртуални обекти:
VE = {O1, O2, O3, …, Om},
където Oi, е обект от виртуална среда.
В рамките на разглежданата от нас ВС приемаме за обекти (или за съвкупност от
обекти) всички съставки на средата човек-машина. Определяме състоянието на виртуалната
среда (SVE) като съвкупност от състояния на виртуални обекти със зададен набор от
атрибути:
SVE = {SO1, SO2, SO3, …, SOm}, SVE ⊆ S
SOj ={A1Oj, A2Oj, A3Oj, …, AmOj }, j ={1, ..., m},
където с SO1, SO2, SO3, …, SOm означаваме състоянието на обектите O1, O2, O3, …, On,
съответно;
A1Oj, A2Oj, A3Oj, …, AmjOj – атрибути,
mj – брой на атрибутите на обекта Oj.
Експериментално е доказано [7, 8], че системите за виртуална реалност създават
условия по-пълно да изучим състоянието на съзнанието. Важно е да отбележим, че за
разлика от истинската реалност виртуалната реалност притежава свойството обратимост. В
системите за ВР имаме възможност не само с детайлна точност да възстановим който и да
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било момент от протичащото действие; можем също така да върнем човека в абсолютно
всяко временно
състояние. С други думи, ВР може да моделира (възпроизведе)
информационен поток с каквато и да е сложност. А това означава, че във ВР няма нищо,
което да е необратимо за човешкото съзнание.
Например, ако известно състояние на съзнанието е позволило човек да изпълни
някаква работа, изискваща необикновена сложност и прецизност в екстремална ситуация, то
всичко това той може да повтори с изключителна точност нееднократно. При това външният
наблюдател (психолог, лекар) може да оцени равнището на ИСС. Това дори можем да
наречем своеобразна «манипулация» на времето. За целта ще ни е необходима единствено
определена настройка на системите за ВР. По този начин комбинацията аудио-, видео- и
кинестетична информация в СВР позволява не само да изучаваме ИСС, но и да оказваме
въздействие върху съзнанието на ползователя, формирайки у него съответни навици и
умения да действа адекватно в екстремална (аварийна) ситуация.
И така, системите за ВР ни дават възможност не само да изучаваме ИСС по пътя на
моделирането, но и създават условия по-пълно да използваме вътрешните психически
ресурси на човека, което води до съществено повишаване на
ефективността на
професионалната дейност.
Елементите на моделиране на ИСС частично са реализирани в системата за
изследване на човека като управляваща система в Института за космически изследвания и
технологии при БАН [6].
За да осъществим процеса на моделиране, е необходимо първо да решим задачата за
измерване (регистриране) на ИСС. За решаването й допускаме следното:
1. Регистрирането на ИСС може да става само чрез съответни корелати, при това
винаги в рамките на определена грешка;
2. Психиката и соматиката са тясно свързани. Всяко изменение на психическите
функции намира съответно отражение в изменение на функционирането както на
отделни подсистеми, така и на организма като цяло.
Тогава от (1) и (2) следва, че: за регистриране на ИСС е целесъобразно да използваме
показателите за функционирането на човешкия организъм като саморегулираща се
(адаптивна) кибернетична система.
Регистриране на ИСС извършихме чрез статистическо-информационен РЕГ-метод
(СИРЕГ-метод), който авторът на тази статия разработи още през 1997 г. и усъвършенства
до 2013 г. [3].
4. СИРЕГ-МЕТОД ЗА РЕГИСТРАНЕ НА ИСС
В основата на СИРЕГ-метода лежат следните допускания:
• работата на функционалните системи на организма се осъществява не само на
веществено и енергетично равнище, но и на информационно;
• биохимичният състав на кръвта достатъчно пълно отразява функционирането на
психосоматичните структури на човека. Реологичните характеристики на кръвта
отразяват състоянието на съзнанието.
Като изхождаме от тези приети допускания, ще представим организма на човека като
биосистема – «черна кутия», на входа на която постъпват предизвикващи смущения
въздействия (вербални, невербални и др. въздействия от околната или вътрешната среда).
Изисква се да се намери показател, определящ нивото на ИСС.
Методът за оценка на ИСС се реализира по пътя на комплексна оценка за устойчивостта
на хомеостазата на организма. Тази оценка се извършва въз основа на показателите на
централната и регионалната хемеодинамика, като се вземат предвид риологичните
характеристики на кръвта и еластичността на стените на различни сегменти от кръвоносните
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съдове. По
получените параметри определихме степента на неопределеност във
функционирането на биосистемите чрез използването на Шеноновото определение за ентропия.
Приемането и обработването на информацията у човека се осъществява с помощта на
универсалния код на р-пропорциите (р-кодове на Фибоначи), в чиято основа лежат
параметрите на златното сечение. Именно с помощта на този код се осигуряват оптимални
параметри за системите на организма, отговарящи за обработка на информацията. По този
начин нивото на хармоничност във функционирането на биосистемите е целесъобразно да се
оценяват с помощта на параметрите на златното сечение. И така, постулира се следният
израз: «в общия случай максималното (Hmax) и текущото (Ht) значение на ентропията на
биосистемата трябва да се отнасят едно към друго чрез инвариантите на златното сечение».
Ако представим значението на параметрите на златното сечение във вид на действителните
корени Х1, Х2, ..., Хр+1 (р>0) на уравнението: Хр+1 + Хр = 1 , то съотношението между
максималното и текущото значение на ентропията ще се изрази във вида:
Ht=ℜ( Х1, Х2, ..., Хn) Hmax ,
където ℜ - опeратор на множество решения на изходното уравнение.
В най-простия случай (р=1) могат да се използват следните значения на параметрите
на златното сечение: 0,618 и 0,382.
Нивото на ИСС оценявахме като степен на отклонение на реално функциониращата
биосистема от нейното хармонично състояние. По-подробно този метод е изложен в
няколко статии [4-6].
Проверката на теоретичните предпоставки, представени по-горе, в момента се
провежда в Института за космически изследвания и технологии при БАН и в
Кировоградската летална академия (Украйна) води до следните теоретични изводи:
• ИСС
се
формира
посредством
информационно
въздействие
върху
психосоматичните структури на човека, ето изменя обикновения режим на
функциониране на целия организъм. Това въздействие може да се осъществява
както отвън (стрес, кислороден глад и др.), така и отвътре, например, по пътя на
симулацията (хипервентилация, прием на лекарствени препарати, медитация и др.).
• Съществува оптимален режим за функциониране на психосоматичните структури
на човека. Ще наречем този режим «хармоничен» (естествен в реални условия, при
обикновено състояние на съзнанието).
• ИСС може да бъде както с положителен знак (вдъхновение, душевен подем,
озарение и др.), така и с отрицателен (депресия, агресивност и др.).
Практическите аспекти в моделирането на ИСС е целесъобразно да бъдат използвани
в следните области:
• прогнозиране на поведението на човека в сложни ергатични системи (авиационен и
космически персонал, оператори на атомни и електрически централи, опасни
химически производства и др.);
• повишавене на ефективността на подготовката на авиационни специалисти по
проблемите на човешкия фактор;
• обучение на операторите на сложни ергатични системи да управляват своето
психическо състояние в екстремални ситуации;
• разработване на методи за профилактика и възстановяване на работоспособността
на персонала в сложни производства;
• контрол върху психическото състояние на човека при професионално обучение в
системите за виртаулна реалност;
• провеждане на научни изследвания в областта на психологията и психиатрията за
изучаване на психическите състояния на човека.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За предотвратяване на авиационни произшествия и повишаване нивото на безопасност
на полетите е необходимо наличие на методи за изучаване на ИСС на човека.
Един от ефективните методи за това се явява моделирането на поведението на
авиационните специалисти в екстремални ситуации чрез използване на виртуална реалност.
За регистриране на ИСС е удобно да се използва статистическо-информационният РЕГметод, който притежава висока информативност и сигурност.
Предложената система за моделиране може да бъде използвана за прогнозиране,
оценка и контрол на функционалното състояние на човека-оператор на сложни ергатични
системи (морски, воден, железопътен, автомобилен транспорт и др.) с цел предотвратяване
на аварийни ситуации.
Методът за моделиране е подходящ за разработването на оптимален план за лечебнопрофилактични дейности, насочен към стабилизиране на емоционалното състояние на хора,
преживели екстремални ситуации.
За ефективното изучаване на ИСС е необходимо да се обединят усилията на учени от
различни страни и научни области (психолози, биофизици, медици, кибернетици и т.н.).
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ,
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕГО
ПРИ БОЛНИЧЕН ПЕРСОНАЛ
Лидия Бонева Василева, доц. д-р по психология, ИИНЧ-БАН
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, докторант по психология, ИИНЧ- БАН
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY DISPOSITIONS,
PROFESSIONAL STRESS AND ITS EFFECTS ON HOSPITAL STAFF
Lidiya Boneva Vasileva, Assoc. Prof., PhD, IPHS- BAS
Elena Todorova Georgieva-Zasheva, PhD student, IPHS- BAS
Докладът представя резултатите от проучване на личностните диспозиции – локализация на контрола и
поведение тип А и преживяването на професионален стрес при медици и връзката им с тяхното психично
здраве. Предполагаме, че личностните характеристики повлияват преживането на стреса в по-голяма
степен, отколкото факторите на средата. Изследвани са взаимовръзките между локализацията на
контрола и поведение тип А и тяхното влияние върху равнището на работния стрес, изборът на копинг
стратегии и психосоматичното здраве на болничния персонал .
The report presents the results of a study on the personal dispositions - locus of control and Type A behavior
and the experience of stress in medical professionals and their relations with the mental health. We assume that
the personal characteristics affect the experience of stress a greater extent than the environmental factors. The
relationships between locus of control and Type A behavior and their impact on the level of work-related stress,
the choice of coping strategies and the psychosomatic health were studied in hospital staff.

Професионалният стрес е обект на много психологични изследвания, които изразяват
научният интерес към неговото изучаване, както и стремежът към намаляване на неговото
отражение върху здравето и благополучието на работещите. Измерването на
професионалния стрес се прави сравнително най-често при социално ориентираните
професии, като лекари и медицински сестри, социални работници, учители, полицаи,
военни, и др. Много от съвременните теории за професионалния стрес са ориентирани към
значението на личностните характеристики, индивидуалните различия и междуличностните
отношения при преживяването на стрес [8, 9, 11, 13, 16]. Съществуват основни въпроси,
свързани с изясняване ролята на индивидуалните характеристики като: как индивидуалните
различия са свързани с възприятията на стреса в работната среда; доколко индивидуалните
различия влияят върху начина, по който хората се справят със стреса; по какъв начин
индивидуалните различия са свързани с развитието на здравословни проблеми и болести,
причинени от професионалния стрес [10, 17, 18, 22]. В много изследвания се доказва и
индивидуалната предразположеност за реакция на стресогенния фактор. Професионалният
стрес на личностно равнище е свързан с индивидуалния капацитет на човека, с физическото
и психическото му състояние, както и с други социалнопсихологични характеристики, които
определят способността му да реагира и преживява предизвикателствата в работата си, което
се отразява в оценката на ситуацията и на собствените ресурси [3, 9, 16 ].
Известное, че индивидуалните различия, които се разглеждат като свързани с
преживяването на стрес имат дълготрайни последици за здравето и благополучието в
работата и живота. Тези индививидуални различия са много и могат да имат генетичен (пол,
физика и др.), придобит от опита характер (възраст, социална класа, образовине и др.) или да
обхващат личностни диспозиции като: тревожност, невротизъм, себеоценка, екстраверсияинтроверсия и др [13, 16].
Професионалният стрес в медицинската професия представлява определен
изследователски интерес във връзка с факта, че работата на медиците е свързана с голямо
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напрежение и отговорност. Анализите на професионалния стрес в различни професионални
групи у нас при учители, полицаи и банкови служители показва, че равнището на стрес сред
медиците е сравнително най-висок [1,2, 6].
В настоящото изследване се проследява взаимовръзката между личностните диспозиции –
локализация на контрола и поведение тип-А и преживяването на професионален стрес,
справянето с него, както и връзката им с психично здраве при болничен персонал.
Поведение тип-А най-общо се разглежда стил на отговор на социалната и работната
среда. Характеристиките на хора с поведение тип-А, според повечето автори, включват:
висока готовност за действие, активност в различни дейности, безпокойство и постоянно
бързане, подчертан стремеж към съревнование и търсене на признание и др. Широко
разпространено е виждането, че поведение тип-А е свързано с развитието на сърдечносъдови заболявания, което се базира на множество изследвания на стреса [9, 10, 20, 21].
Резултатите обаче не са еднозначни, малко повече от половината изследвания показват
такава пряка връзка [16]. Подобни противоречиви данни показват и изследванията върху
връзката между поведение тип-А и психосоматичните оплаквания, като някои от тях не
констатират връзка между тези две променливи, други намират положителна корелация [9,
13, 16]. Сравнително силно е влиянието на поведение тип-А върху последиците от
професионалния стрес, като лицата с по-високо поведение тип-А демонстрират повече
претовареност в работата, повече психични оплаквания, повишено кръвно налягане, показват
по-голяма отговорност за другите, по-висока себеоценка и демонстрират повече
способности. Открита е взаимовръзка между поведение тип-А, невротизма и личностната
тревожност, които взаимодействат помежду си при негативното им влияние върху
психичното здраве [8, 16, 22 ]. Поведение тип-А е по-силно изразено при лица с по-висок
социалноикономически статус и с с по-висока степен на образование. Жените с поведение
тип-А са склонни да оценяват своята работа като по-стресираща в сравнение с реалното
ниво на стреса в тяхната работа, като оценяват работата си пренатоварена и с високи
изисквания [16, 17].
Локализацията на контрола характеризира степента в която хората се различават по
отношение на контрола, който могат да упражняват над всяка ситуация, според тяхната
убеденост, че могат (вътрешен локус) или не могат (външен локус) да контролират събитията
в своята работа и в живота. В настоящото изследване се използва въпросникът на Пол
Спектър за локализацията на контрола в работна и организационна среда. В свои
изследвания Спектър отбелязва, че локализацията на контрола (вътрешна) има отрицателна
връзка с тревожността, т.е., че лицата с външна локализация на контрола са по-тревожни,
което показва, че локализацията на контрола и тревожността корелират помежду си [20].
Някои изследвания намират връзка между локализацията на контрола и напрежението в
работата. Като цяло, „екстерналите“ изпитват повече психично напрежение отколкото
„интерналите“, което се обяснява с факта, че локализацията на контрола корелира с
личностната тревожност. Мъжете с външна локализация на контрола преживяват по-силен
психофизичен дистрес при стресиращи събития в работата, в сравнение с мъжете с
вътрешна локализация на контрола [16, 20]. Интересното е, че случаите с крайна степен на
вътрешна или външна локализация на контрола показват повече депресивни симптоми, т.е.
за тези крайни групи няма разлика при влиянието на стреса върху психофизиологичните
здравни нарушения. Много изследователи правят заключението, че локализацията на
контрола няма модериращ ефект във връзката стрес-напрежение [8, 13, 16]. Остава неясен
въпросът коя от личностните диспозиции - поведение тип-А, локализацията на контрола или
неврътизмът имат водеща роля при оценката за влошено физическо и психично здраве.
Взаимодействието между поведение тип-А и локализацията на контрола е изследвано
сравнително по-слабо. В някои изследвания се констатира ниска положителна връзка между
тези две личностни диспозиции. При прегледа на изследванията може да се направи
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заключението, че поведение тип-А и локализацията на контрола са модератори между
влиянието на стресорите и субективното напрежение, особено когато стресорите и
напрежението се регистрират чрез субективна оценка. Като цяло резултатите показват, че
лицата с вътрешна локaлизация на контрола се справят по-добре с високите равнища на
стрес, докато лицата с поведение тип-А се справят сравнително по-зле [11, 12, 20].
Успешното спряване със стреса (копингът) зависи и от способностите на човека да
предвижда развитието на опасното и застрашаващо събитие, както и от способностите за
контролиране на собственото поведение. Копингът включва усилията на човек за намаляване
на негативното влияние на стреса върху неговото благосъстояние. Съществуват множество
алтернативи, които човек може да използва за да се справи със стреса. Индивидът в
състояние на стрес може да избира от съществуващите разнообразни копинг-стратегии, но
когато той преживява стрес не винаги подхожда рационално в избора си на копингстратегия, така че този избор може да бъде несполучлив [13, 15].
Съществуват утвърдени основни концептуални схеми за спряване със стреса, като
тези на Фолкмън и Лазаръс и др. [13, 14, 15]. Въпреки това, все още няма достатъчно
надеждни емпирични изследвания на копинг процесите. Остават открити следните въпроси:
дали има копинг стилове, които са стабилни във времето и ситуациите; каква е връзката
между копинг-стиловете и личностните черти; може ли поведение тип-А и локализацията на
контрола да се разглеждат като начини за справяне със стреса. Сравнително малко са
изследванията, които изучават връзките между копинг-стиловете и личностните променливи
Общите личностни диспозиции могат да се проявяват при избора на специфичен вид копинг
в дадена ситуация. Все още няма достатъчно данни, че личностните черти и копинг
стратегиите могат да имат буферен ефект върху стреса поради следните методологически
проблеми, свързани с този подход [8, 9, 16]:
 личностните черти и стилове като цяло са слаб предиктор за актуалната оценка на
ситуацията и на поведението за справяне със стреса;
 при проследяване влиянието на локализацията на контрола върху взаимодействието
между стресогенни събития и симптомите на стрес се установява много слаба връзка
между локализацията на контрола и оценката на стресиращите житейски събития;
 копинг процесите рядко се измерват самостоятелно, като обикновено се свързват с
личностни измервания, които са спорни;
 подходът към копинга като към личностна черта предполага, че той е
еднодименсионален и стабилен във времето и ситуациите [14, 15], но емпиричните
данни показват, че копинг процесите са мултидименсионални и се променят във
времето и спрямо ситуациите;
 копинг процесите трябва да влияят върху стреса, чрез влияние върху факторите
предизвикващи стрес.
Различията при използване на копинг-стратегиите, изследвани в различни
професионални групи, са в зависимост от пола и локуса на контрола. Резултатите показват,
че търсенето на социална подкрепа и философският подход към проблемите по-често се
използват от жените, като няма съществени полови различия по отношение на проблемно
фокусирания копинг [19, 20].
Професионалният стрес действа продължително върху индивида и има последствия,
които могат да се проявят след време. Той влияе върху физическото и психичното здраве на
човека, както и върху неговата удовлетвореност от труда. Оценките за психично и физическо
здраве са в тясна зависимост и от оценките на работната среда. Лошите взаимоотношения и
слабата организация на работата влияят директно върху здраввното състояние. Оценката на
взаимоотношенията е свързана с по-изразено въздействие върху психичното здраве, докато
дискомфорта на работното място и слабата организация въздействат по-силно върху
физическото здраве [7].
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Моделът на Купър за професионалния стрес е в основата на Индикатора за
професионален стрес, който включва взаимодействието между четири основни елемента:
източници на стрес, характеристики на преживяващия стреса индивид (включващи
личностните характеристики поведение тип А и локализация на контрола), стратегии за
справяне и последствия от стреса за индивида, (удовлетвореност от труда и здраве физическо и психично) [4, 5, 11, 12].
Цел и задачи на изследването. Основната цел на настоящото изследване е да се
разкрие характера на взаимовръзките между личностните диспозиции - поведение тип А и
локализация на конрола, равнището на професионалн стрес, копинг стратегиите
и
последиците върху психичното здраве на лица от болничен персонал. За постигане на тази
цел си поставихме следните изследователски задачи и съответните хипотези:
1. Разкриване на взаимовръзките между равнището на професионален стрес, психично
здраве, поведение тип А и локализация ва контрола. Очакваме, че стресът в работата
на медиците ще бъде свързан с влошаване на тяхното общо психично здраве.
Предполагаме, че влошеното психично здраве ще бъде свързано с по-високи
стойности на поведение тип А и с по-изразена външна локализация на контрола в
работата.
2. Установяване на взаимовръзка между разглежданите личностни характеристики поведение тип А и локализация на контрола. Предполагаме, че лицата, които показват
поведение тип А ще имат и по-изразена външна локализация на контрола.
3. Констатиране на връзки между стрес, психично здраве, и различните начини за
справяне със стреса в работата. Предполагаме, че лицата с висок професионален стрес
ще използват в еднаква степен различни копинг стратегии. Влошеното психично
здраве се очаква да бъде свързано с емоционално фокусиран копинг, който се смята за
недостатъчно ефективен.
4. Разкриване на корелации между локализацията на контрол и видовете копинг
стратегии. Предполагаме наличие на положителна взаимовръзка между външния
локус на контрол в работата и отделни копинг стратегии като социална подкрепа и
емоционално фокусиран копинг.
5. Установяване на взаимовръзка между поведение тип А и копинг стратегиите.
Предполагаме наличие на пряка връзка между поведение тип А, емоционален тип
копинг и търсенето на социална подкрепа.
Поставените изследователски задачи и хипотези са във връзка с резултати от
предходни наши изследвания, в които са проследени взаимовръзките между параметрите на
професионалния стрес и показват следното: психичното здраве, като зависима променлива се
определя от поведение тип-А с положително влияние и от копинг стратегиите – с
отрицателно влияние; същевремено копинг стратегиите се влияят статистически значимо от
локуса на контрол, поведение тип-А, и оценката на източниците на стрес [1, 2, 5].
Методика на изследването. В настоящото изследване използваме методиката
„Индикатор за професионален стрес“ (ИПС) на Купър[4, 11,12]. В основата на своя модел на
професионалния стрес, Купър поставя три ключови характеристики: негативният характер на
стреса, субективното възприемане на стреса и неадекватното справяне с възникналите
проблеми. Той споделя твърдението, че стресът има предимно негативно въздействие върху
човека и се възприема субективно, затова може да бъде измерван чрез себеоценка. В нашето
изследване използваме четири от основните въпросници на Индикатора за професионален
стрес: оценка на източниците на професионален стрес, чрез въпросника „Източници на
напрежение във Вашата работа”; личността се изследва чрез въпросниците: „Вашето
обичайно поведение”, оценяващо поведение тип-А и „Как възприемате коинтрола в работата
си” за локализация на контрола; копинг-стратегиите са включени във въпросника „Как се
справяте със стреса който изпитвате” и последиците от стреса се анализират във въпросника
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„Как оценявате настоящото си здравословно състояние”. Последният въпросник отразява
основни аспекти на психичното здраве като: тревожност, напрегнатост, потиснатост , ниско
самочувствие, като по-високите стойности отразяват по-влошено психично здраве. Степента
на преживяване на професионалния стрес се отчита по сумарния бал от оценката на
източниците на напрежение в работата по следните субскали: тежест на труда,
взаимоотношения, стил на ръководство, лична отговорност, признание, организация на
работата и възможност за професионелно развитие. Въпросникът за поведение тип А
съдържа две подскали – „нетърпение“ и „предприемчивост“ ( по-високите стойности
показват по-изразен тип-А поведение), а този - за локализация на контрола отразява
континуума от вътрешна към външна локализация (по-високите стойности отразяват посилно изразена външна локализация). Въпросникът за справяне със стреса включва четири
субскали: социална подкрепа, проблемно фокусиран копинг, емоционално фокусиран копинг
и философски подход.
Резултати и анализ. Изследвани са 291 лица, лекари и медицински сестри от две
многопрофилни болници, в София и Перник, като в извадката преоладават жените и лицата с
висше образование.
Табл.1 Описание на извадката
пол
образование

мъже
жени
Средно и полувисше
висше

N=291
89
202
92

%
30,6
69,4
31,7

199

68,3

Резултатите относно източниците на стрес сред изследваните лекари и медицински
сестри от болничния персонал показват, че най-големите стресогенни фактори в работата
могат да бъдат обединени в три групи, според подскалите на въпросника, а имено:
• тежест на труда (претовареност, несъответствие между поставяните задачи и
изисквания, поемане на рискове);
• организация на работата (работа на смени, поемане на дежурства);
• стил на ръководство (недостатъчна подкрепа, подценяване).
По отношение на личностните характеристики можем да твърдим, че
се формират следните подгрупи: поведение тип А показват около 25% от изследваните лица,
изразен външен локус на контрол демонстрират около 30% от тях, като съответно около 2/3
от извадката имат балансиран или вътрешен локус на контрола в работата.
Една от задачите на настоящото изследване е да се проследят взаимовръзките между
равнището на стрес, състоянието на психичното здраве, и локализацията на контрола и тип А
поведение като ключови личностни характеристики. Резултатите са представени на табл. 2.
Получените данни показват наличие на статистически значима положителна връзка между
равнището на стрес и влошеното психично здраве, както и между стреса и тип А поведение,
която обаче е по-слабо изразена. Това потвърждава частично резултатите от предходни
изследвания у нас при медици, при които по-високите стойности на тип-А поведение и
изразен външен локус на контрол при медицински сестри до голяма степен са свързани с
оценките за по-висока стресогенност на факторите в професионалната дейност и с оценките
за влошено психично и физическо здраве [1, 2].
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Табл.2 Корелационни зависимости между равнище на стрес, психично здраве, локализация
на контрола и тип А поведение

Стрес
1

Психично
здраве
,345**

Локус на
контрола
-,101

Тип А
поведение
,138*

,000
290
1

,085
289
,178**

,018
291
-,050
,398
290
,043

Стрес

Pearson Correlation

Психично здраве

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

291
,345**

Локус на контрола

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

,000
290
-,101

290
,178**

,002
288
1

Тип А поведение

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

,085
289
,138*

,002
288
-,050

289
,043

,469
289
1

,469
289

291

Sig. (2-tailed)
,018
,398
N
291
290
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Настоящите резултати не показват наличие на връзка между между стрес и локус на
контрол. Слаба положителна корелация се отчита между влошеното психично здраве и
равнището на външен локус на контрола, която обаче е статистически значима. Интересно е,
че между двете личностни характеристики тип-А поведение и локализация на контрола не се
наблюдава корелационна връка. По отношение на втората изследователска задача, нашите
предположения, че лицата, които показват по-високи стойности по поведение тип А ще
демонстрират и по-изразена външна локализация на контрола не се потвърдиха в резултатите
от изследването.
Третата изследователска задача е установяване на на взаимовръзки връзки между
стрес, психично здраве, и различните начини за справяне със стреса в работата. Резултатите
са представени на таблица 3., на която са отразени и коефициентите на корелации между
локализацията на контрол, поведение тип А и видовете копинг стратегии. Предположението,
че лицата с висок професионален стрес ще използват в еднаква степен различни копинг
стратегии не се потвърди, с изключение на стратегията „философски подход към
проблемите“, при която е констатирана положителна корелация с високо равнище на
значимост. Влошеното психично здраве не показва връзка с нито една от разглежданите
копинг стратегии. Данните не потвърдиха и очкванията, че влошеното психично здраве е
свързано с емоционално фокусиран копинг, който се смята за недостатъчно ефективен.
Резултатите показват наличие на значима положителна, макар и слабо изразена връзка
между външния локус на контрол и отделните копинг стратегии: „социална подкрепа“ и
„емоционално фокусиран копинг“, докато връзката локус на контрол и „философски подход
към проблемите“ има отрицателен знак. С други думи, лицата с външна локализация на
контрол не показват склонност да обмислят и анализират възникналите в работата проблеми,
а се стремят да се справят със стреса, чрез емоциите си и търсене на подкрепа от другите.
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Табл.3. Корелационни зависимости между стрес, психично здраве, Локус на контрола,
поведение тип А и копинг стратегии
Социална
подкрепа
,108

Стрес
Психично
здраве
Локус на
контрола
Тип А
поведение

Проблемно
фокусиран
,004

Емоционал ф
окусиран
,076

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
,066
,947
,196
Pearson
,066
-,019
,029
Correlation
Sig. (2-tailed)
,261
,754
,623
Pearson
,177**
-,065
,172**
Correlation
Sig. (2-tailed)
,002
,273
,003
Pearson
-,033
-,040
-,012
Correlation
Sig. (2-tailed)
,577
495
,841
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Философски
подход
,213**
,000
-,064
,278
-,182**
,002
-,017
,777

Противно на нашите очаквания, получените данни не показват връзка между поведение
тип А и видовете копинг стратегии, не се установи наличие на предполагаемата пряка връзка
между поведение тип А, емоционален тип копинг и търсенето на социална подкрепа.
Допълнително анализирахме взаимовръзката между отделните видове копинг
стратегии. Получените данни показват наличие на значима и добре изразена положителна
корелация между философския подход към проблемите и търсенето на социална подкрепа
(R=,324; sig. p<.000); между философски подход и проблемно фокусирания копинг (R=,393;
sig. p<.000); като най-силно изразена се оказа връзката между проблемно фокусираният копинг
и търеснето на социална подкрепа (R=,572; sig. p<.000). Интересен е фактът, че лицата с
преобладаващ емоционално фокусиран копинг не показват връзка с копинг стратегиите
„социална подкрепа“ и „философски подход към проблемите“ и имат статистически значима
негативна връзка с проблемно фокусирания копинг (R=-,227; sig. p<.000). Този резултат може
да се обясни с виждането, че когато преобладават емоционално фокусираните копинг
стратегии, които се оказват неефиктивни, намаляват и другите шансове за справяне със стреса
в работата, които се базират рационален подход или са социално ориентирани.
Вместо заключение. Необходимо е да отбележим, че представените резултати са част
от по-мащабно изследване на професионалния стрес и личностните диспозиции при медици,
в което са включени петфакторния модел на личността и личностната ефикасност. Интересът
ни към тази тематика е свързан, както с теоретичното проследяване на ролята на
личностните фактори при преживаване на професионален стрес, стратегиите за справяне и
негативните последствия от него, така и с необходимостта да да бъдем полезни в
преодоляването на стреса в работата на медиците и на неблагоприятните последствия от
него. В крайна сметка, от изключителна важност е лекарите и медицинските сестри, които са
посветили своята работа на здравето на хората да имат добро психично и физическо здраве,
както и чувство на удовлетвореност от успешна личностна реализация и благополучие.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА СТРЕСА НА ПЕРСОНАЛА
В ЗВЕНО ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
д-р пс. Добрил Николов Колев
“Одико-69”ООД, гр. Пловдив, бул. “Марица”№100
ASSESSMENT AND ANALYSIS OF STRESS LEVELS IN JUDICIAL
DEPARTMENT PERSONNEL
Dobril Kolev, PhD
ODIKO-69 Ltd., 100 Maritsa Str., 4000 Plovdiv
Резюме
Комплексният подход при изследване съвременните условия на труд обхваща не само тяхното
проявление, а също и възприемането им от отделните индивиди, което налага изследването на водещите
индикатори за качеството на живота в труда. То се определя от няколко основни групи стресогенни
източници – модератори на общото ниво на професионалния стрес: технологичен процес, съдържание на
трудовата дейност, организационен микроклимат, физиологично и психично здраве, удовлетвореност от
извършваната трудова дейност, ценностна система, социално значими фактори, прилагани от лицата
копинг – стратегии.
Ето защо се налага за всякa (администрация или фирма) моделът и факторите за организационно здраве
(Hard, Copper 2001) [1], включващ взаимодействие между индивидуалните характеристики, фактори на
работната среда, организационните характеристики и социално значимите фактори въздействащи върху
персонала, да бъдат не само отделно разглеждани, а във взаимовръзка с тяхното въздействие и
интерпретация от работещите. Същите определят като цяло благополучието на персонала – основен
фактор, водещ до повишаване ефективността на извършваната трудова дейност.
Авторът си е поставил за цел да извърши и представи обобщени резултати от комплексно
психологическо изследване нивото на професионалния стрес на персонала в Районен съд - звено от
съдебната система.
Ключови думи: Професионален стрес, комплексен модел, условия на труд, районен съд, съдебна система.
Abstract
The complex approach applied in the analysis and assessment of the up-to-date working conditions comprises
both their manifestation and their perception by individuals, which calls for a comprehensive study of the major
quality indicators regarding effective working life.
The latter is determined by several sets of stress inducing factors – moderators of the general level of
occupational stress: technological process as such, work activity character/subject, organizational microclimate,
physiological and psychological health, job satisfaction, individual system of values, various socially significant
factors, and application of consistent coping strategies.
It is necessary therefore that the components of occupational health model/factors (Hard, Copper 2001) be
considered in the context of their interaction and their impact and interpretation by employees. Such a model
(applicable both to administrative bodies and companies of any kind) entails interrelation between individual
characteristics, environmental factors, organizational characteristics and socially significant factors, all of which
determine the employees’ well-being and welfare – a paramount factor to maintaining and promoting efficiency
and health at work.
The current paper aims at presenting a comprehensive summary and analysis of a complex psychological
assessment of occupational stress levels, conducted in a District Court as part of the judiciary.
Key words: Occupational stress, complex model, working conditions, district court, judiciary
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалността на проблема търсим в две основни направления:
• -състоянието на съдебната система и
необходимостта от повишаване на
ефективността в дейността на всяко нейно звено;
• - приложение на комплексния подход при изследване нивото на стреса и влиянието
му върху работещите.
ІІ. КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВОТО НА СТРЕСА
В РАЙОНЕН СЪД И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА
Представеното от автора комплексно изследван на нивото на стреса на персонала на
Районен съд – звено от съдебната система е начален опит да се проучи един неизследван до
момента “сегмент”, като част от държавната администрация.
1. В концепцията за изследване на професионалния стрес прилагаме комплексния
подход и включваме основните предпоставки и източници, които могат да доведат до
повишаване на стреса, съгласно точки ІІ; ІІІ;
Изхождаме от теорията на Ханс Силие за стреса [2], според когото това е адаптивна
характеристика на организма за овладяване на рязко променящи се фактори на околната
среда. В този смисъл след изчерпване на тази адаптивна възможност организмът се
натоварва допълнително, което води и до намаляване на работоспособността му, а също при
“изчерпване” – до поява на психосоматични заболявания.
Опитали сме се с предложения инструментариум – анкета, в максимален обем да
обхванем всички възможни предпоставки и източници на стрес в изследваното структурно
звено от съдебната система, разширявайки по обем модела на Купър [3], който по своята
същност е комплексна методика.
2. Методиката за определяне на извадката дава отговор на два главни въпроса – колко
единици на генералната съвкупност е необходимо да бъдат изследвани и как да бъдат
подбрани респондентите, за да се осигури научна представителност на информацията.
Представителността и достоверността на информацията са тясно свързани помежду си. Само
двете в единство осигуряват валидност на методиката. В този смисъл за изследователят
залогът за достоверност на резултата се крие в достоверността на първичния материал и в
субективната истинност на първичните данни.
При подбора на анкетираните лица си поставихме за задача да подберем такъв
процент от общия персонал, чрез който едновременно се осигурява както представителност
за Районния съд като цяло, така и представителност за всяка от анкетираните групи
служители
За тази цел бяха анкетирани 123 служители, разпределени в следните групи:
съдии(31души), съдебни деловодители (75 души) и обслужващ персонал (17 души) които
коректно са попълнили анкетните карти.
При определяне на нашия подход за обработка на резултатите, се ръководихме от
схващането, че статистическата обработката на получените материали може да става основно
по два начина:
• първият е свързан с анализ на всички изследвани източници в дадената група;
• вторият е свързан с анализ по конкретния източник на стрес, за всички професии.
Предпочетохме подхода да направим социологически разрез по втория начин т.е. да се
анализира дадена тема (група въпроси) като проследим нейното проявление във всички
изследвани професии.
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Този подход дава възможност да се наблюдават и проследят развитието и
проявлението на процесите както цяло от една страна в Районния съд като цяло, а от друга да се прави сравнение за състоянието на процесите в различните професии.
ІІІ. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Да се разработи приложим, опростен, максимално кратък и удобен за практическо
приложение психологически инструментариум за провеждане изследване на
професионалния стрес на работещите в Районен съд.
2. Инструментариумът по възможност да обхване основните групи предпоставки и
източници на стрес, в това число:
3. Физиологични предпоставки
4. Социално значими фактори
5. Ценностна система
6. Източници на нервно-психическо напрежение
7. Фактори на работната среда
8. Да се проучи необходимостта на изследвания персонал от последващо обучение и/или
индивидуални консултации, насочени към минимизиране на стреса
9. Да се предложат дейности за превенция и минимизиране на стреса и евентуално
повишаване на работоспособността на персонала
ІV. ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Формулиране на концепция за изследване на проблема.
2. Разработване на психологически инструментариум – открита комплексна анкетна
карта,обхващаща основните значими групи според автора стресогенни фактори, които
според нас влияят върху нивото на стреса при работа.
3. Определяне на процентна представителна извадка, която да осигури обективност и
адекватност на изследването, за персонала на целия Районен съд, а също така и по
структурни звена .
4. Определяне съдържанието и търсените критерии за оценка на изследваните въпроси.
5. Разкриване на нерешени проблеми и евентуални възможности за тяхното решаване.
6. Разработване на предложения за минимизиране на стреса и повишаване на
работоспособността на персонала.
В процеса на подготовка за изследването се разработи комплексна анкетна карта, в
която чрез пет основни направления се изследват причините за възникването на стреса, както
и необходимостта от обучения и консултации на персонала по усвояване на техники за
минимизирането му.
V. РЕЗУЛТАТИ ЗА НИВОТО НА СТРЕС ПО ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОНЕН СЪД
1. Физиологични предпоставки за повишаване на стреса
Резултатите от изследването на физиологичните предпоставки за нивото на стреса
представяме в таблица №1
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таблица№1

Длъжност
Съдии
Служители
/съд.деловодители,
секретари и архивари/
Обслужващ персонал
/призовкари,куриери/
Общо за Районен съд

Общ брой
персонал
68
85

Общ брой
анкетирани
31

29
182

В норма

Стрес

%

25

6

19.3

75

63

12

16.0

17

12

5

29.4

123

100

23

18.6

Прави впечатление, че най-високо ниво на стрес е регистрирано при обслужващия
персонал. След това по сила на проявление е стреса при съдиите. Най-нисък е стреса при
Служителите /съдебните деловодители,секретари и архивари/.
Средно за работещите в Районния съд нивото на стреса при работа е 18.6%.
По-задълбочен анализ на съдържателната характеристика на трудовата дейност на
трите групи основни професии показва силна корелация между основните им функции и
нивото на стреса. С най-високо ниво на стреса са призовкари и куриери, тъй като те трябва
да предадат на подсъдимите призовките за явяване в съда, което хората посрещат с
негативизъм и често изразяват своето недоволство пред служителите на съда.
При съдиите нивото на стрес е свързано с тяхната основна функция, а именно
определяне виновността или невинността на дадено лице или фирма, което е основна тяхна
функция.
Освен това, като първоинстанционо звено в съдебната йерархия Районния съд е
натоварен с най-много дела сравнение с по-високите нива- Окръжен съд, Апелативен съд.
Неочаквани за нас бяха резултатите при служителите/съдебни деловодители,
секретари и архивари/, които непрекъснато се оплакват от натовареност, а нивото на стрес е
най-ниско при тях в сравнение с другите групи професии.
За да можем да сравним и оценим получените резултати с резултати от аналогични
изследвания на стреса в други отрасли, направихме литературен обзор на подобни
изследвания по проблема. За сравнение използваме и резултатите от други изследвания,
проведени от автора .
2. Сравнителни данни за нивото на професионалния стрес при работещи, получени от
изследвания на други групи персонал от автора чрез прилагане на същата методика
Отрасли
Минно-добивно
предприятие [4]
Районна прокуратура
Окръжна прокуратура
Районен съд
Военен съд

Таблица №2

Ниво на стреса
9.7%

Година
2014

Източници
“Одико - 69”ООД

25.0%
12.6%
18.6%
15.0%

2014
2014
2014
2014

“Одико-69”ООД
“Одико -69”ООД
„Одико -69”ООД
“Одико -69”ООД

Извършено е сравнение на процентното ниво на стреса в таблица №2 по отделни
групи служители, като за получените резултати са използвани същата комплексна анкета.
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От горната таблица могат да се направят следните изводи:
• Нивото на стреса за Районния съд 18.6% са съизмерими с резултатите на Военния
съд и по-ниски от Районна прокуратура. Тези изследвания са проведени от автора с
една и съща методика.
• Прави впечатление, че служителите в по-високото ниво в съдебната система Окръжна прокуратура са с по-ниско ниво на стрес от първичните звена, каквито са
Районен съд и Районна прокуратура. В проведените разговорите със служителите в
тези звена става ясно, че в по-ниските нива обемът на работа е по-голям, докато в
по-високите нива отговорността за решените казуси е по-висока.
3. СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТРЕСА
Като социално значими фактори сме подбрали за изследване тези, които са посочени в
Наредба №3/1987г. , като социално значими:
Данните представяме в таблица №3
Таблица №3
Съдии бр. анкетирани -31
Нерационално хранене
Намалена двигателна активност
Психоемоционално напрежение
Тютюнопушене
Употреба на алкохол
Служители – бр.анкетирани 75
/съдебни деловодители, секретари и архивари/
Нерационално хранене
Намалена двигателна активност
Психоемоционално напрежение
Тютюнопушене
Употреба на алкохол
Обслужващ персонал
бр. анкетирани - 17
/призовкари, куриери/
Нерационално хранене
Намалена двигателна активност
Психоемоционално напрежение
Тютюнопушене
Употреба на алкохол

Отговорили с “Да”

% спрямо анкетираните

15
23
24
5
4

48.3
74.1
77.4
16.1
12.9

Отговорили с “Да”

% спрямо анкетираните

48
49
62
32
7

64.0
65.3
82.6
42.6
9.3

Отговорили с “Да”

% спрямо анкетираните

10
5
12
7
2

58.8
27.4
70.5
47.1
11.7

Изводи от таблица №3
Овладяването на социално значимите фактори, които са предпоставка за стрес е
основно дело на самите служители.
• На първо място и трите изследвани групи са посочили “Психоемоционалното
напрежение” като водещ източник на стрес. 82,6% от служителите са посочили
този фактор, което е свързано главно с големия обем дейност и кратки срокове за
изпълнение. При съдиите 77.4% от всички анкетирани,считат че психоемоционалното напрежение е основна причина за стреса. Това е свързано с
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голямата отговорност при изготвянето и произнасянето на присъдите. При
обслужващия персонал водещ фактор е психоемоционалното напрежение, което
70.5% изследваните посочват.
4. ИЗТОЧНИЦИ ПОРАЖДАЩИ НЕРВНО-ПСИХИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ
Съдии

таблица №4

Източници на стрес

Отговорили с “Да”

Работа с хора
Повишена отговорност
Проблеми в стила на ръководителя
Лични проблеми
Липса на психическо напрежение при работа

17
15
1
3
8

% спрямо
анкетираните
54.8
48.3
3.2
9.6
25.8

Служители /съдебни деловодители, секретари и архивари/
Източници на стрес

Отговорили с “Да”

% спрямо анкетираните

Работа с хора
.Повишена отговорност
Проблеми в стила на ръководителя
Лични проблеми

45
16
14
11

60.0
21.3
18.6
14.6

Липса на психическо напрежение при работа

12

16.0

Обслужващ персонал /призовкари, куриери/
Източници на стрес

Отговорили с “Да”

Работа с хора
Повишена отговорност
Проблеми в стила на ръководителя
Лични проблеми
Липса на психическо напрежение при работа

10
2
4

% спрямо
анкетираните
58.8
11.7
23.5

От таблица №4 става ясно, че най-висок стрес предизвиква работата с хора и
повишената отговорност. Прави впечатление, че при служителите и обслужващият персонал,
значителен брой работещи твърдят, че при тях няма нервно-психическо напрежение.
Проблеми в стила на ръководителя отбелязват 18.6% от анкетираните служители което
налага обсъждане на този проблем допълнително.
5. ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА- ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС
Съдии

таблица №5

Фактори на работната среда

Отговорили с “Да”

Зрително напрежение
Недостатъчна осветеност
Принудителна работна поза
Обездвижване

25
19
23
22

% спрямо
анкетираните
80.6
61.2
74.1
70.9
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Служители /съдебни деловодители, секретари и архивари/
Фактори на работната среда

Отговорили с “Да”

Зрително напрежение
Недостатъчна осветеност
Принудителна работна поза
Обездвижване

66
61
62
64

Обслужващ персонал /призовкари, куриери/
Фактори на работната среда

Отговорили с “Да”

Зрително напрежение
Недостатъчна осветеност
Принудителна работна поза
Обездвижване

7
5
6
5

% спрямо
анкетираните
88.0
81.3
82.6
85.3
% спрямо
анкетираните
41.1
29.4
35.2
29.4

Резултатите от таблица №5 показват, че основен фактор от работната среда
предизвикващ стрес е зрителното напрежение. При съдиите 80.6% от анкетираните са
отговорили, че зрителното напрежение е основен източник на стрес. При служителите 88.0%
от анкетираните считат зрителното напрежение за най-силен фактор, водещ до стрес. При
призовкарите и куриерите зрителното напрежение не е проблем. При първите две групи,
съдии и служители, обездвижването и принудителната работна поза водят също до стрес.
VI. ПРОУЧВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ ОБУЧЕНИЕ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА СТРЕСА
Включихме този въпрос в анкетната карта, тъй като той е свързан със стратегиите за
справяне със стреса. Целта ни беше да проучим каква е нагласата на изследваните за
обучение по техники за релаксация, лични консултации и други форми на обучение. Тъй
като сме убедени, че стила на управление на ръководителя е важен фактор за минимизиране
на стреса, включихме и такъв въпрос.
Необходимост от обучение
таблица №6
Да

Съдии

Не
21 лица – 67.7%

10 лица – 32.2%

Служители

30 лица – 40.0%

33 лица-44.0%

6 лица– 32.5%

Обслужващ персонал

10 лица – 58.8%

Предпочитани форми за минимизиране на стреса

таблица №7
Служители

брой

Обслужващ
персонал
брой

Периодични беседи с психолози

4

5

Индивидуални консултации (подобряване
състоянието на психоклимата)

18
32

6

4

Разговори с ръководителя за оптимизиране
на психоклимата

8

8

Съдии

брой

27
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От таблица №7 може да направим извода, че най-голяма и належаща потребност от
индивидуални консултации и разговори с ръководителя за оптимизиране на психиклимата
имат служителите /съдебни деловодители,секретари и архивари/. Съдиите предпочитат в пониска степен индивидуални консултации с психолози и разговори с ръководителя.
Аналогични са отговорите и на обслужващия персонал. Вероятно горните факти, обуславят
извода, че съдиите и обслужващия персонал прилагат по ефективни техники за релаксация и
минимизиране на професионалния стрес.
Изводи от проведеното изследване:
• Считаме, че работата на служителите в съдебната система е стресогенна и е
необходимо да се провеждат повече и по-често подобни изследвания за нивото на
стреса при работа на служителите.
• Авторът е представил резултати от изследване на специфично звено от държавните
органи – съдебна система, характеризираща се с своя идентичност. Надяваме се
чрез обобщения и представени резултати от други подобни изследвани звена –
прокуратура, енергетика да се направи опит да бъде изработена и валидизирана
методика, която да послужи при провеждане на последващите изследвания.
Резултатите ще послужат за изготвяне на сравнителен психологически анализ за
регистрираните нива на професионален стрес на тези специфични групи работещи.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА КОНСТИТУЦИОНАЛЕН ХОМЕОПАТИЧЕН ТИП
доц. д-р Станка Михалкова
Институт по хомеопатия и интегрално развитие
Секция „Хомеопатична психотерапия“
DEVELOPING A MODEL FOR PSYCHOLOGICAL CHARACTERIZING
OF THE CONSTITUTIONAL HOMEOPATHIC TYPE
Assoc. Prof. Dr. Stanka Mihalkova
Institute on Homeopathy and Integral Development
Homeopathic Psychotherapy Department
Хомеопатичната психотерапия е ново направление в психотерапията, появило се във връзка с
потребностите на хомеопатичната практика. Един от най-значителните приноси на хомеопатията е
откриването на конституционалните хомеопатични типове и
доказването на тяхното реално
съществуване. Конституционалният хомеопатичен тип носи названието на хомеопатичната субстанция, с
която влиза в отношения на подобие. Например Sulphur, Natrium muriaticum, Sepia и т.н.. Той
представлява цялостна характеристика на човешките особености, проявени на трите нива – Умствено,
Емоционално и Физическо. В хомеопатичната Материя медика описанието на конституционалните
хомеопатични типове представлява безразборен набор от симптоми относно психологическата картина,
общите особености и физическата патология по системи и органи.
Разработеният „Модел за психологическа характеристика“ има за цел да систематизира психическите
особености по десет базови личностни показатели. Той представлява рамка в която да се представят
индивидуалните различия при конституционалните хомеопатични типове с цел определяне на насоките
за психотерапевтична помощ. Съдържа три части – Информационна, Аналитична и Приложна.
В доклада е направена обосновка за създаването на Модела, за включването на съответните
психологическите показатели, неговото значение за психотерапевтичната практика и са посочени
примери за психологическа характеристика на различни конституционални хомеопатични типове.
The homeopathic psychotherapy is a new direction in the psychotherapy, which has arisen in relation to the
needs of the homeopathic practice. One of the most considerable contributions of the homeopathy is the
discovery of the constitutional homeopathic types and the proving of their real existence. The constitutional
homeopathic type bears the name of the homeopathic substance, which it enters in similarity with. For instance,
Sulphur, Natrium muriaticum, Sepia, etc. It represents a complete characterization of the human specifics,
manifested at the three levels – mental, emotional and physical. In the homeopathic Materia Medica the
description of the constitutional homeopathic types represents an indiscriminate collection of symptoms,
including the mental picture, the general specifics and the physical pathology by systems and organs.
The developed Model for Psychological Characterizing is aimed at systemizing the mental specifics by ten basic
personality indices. It represents a frame, in which would be represented the individual differences of the
constitutional homeopathic types, on order to determine the directions for psychotherapy. It consists of three
parts – Informational, Analytical and Practical.
The report contains the justification for the creation of the Model, for the inclusion of the corresponding
psychological indices, as well as its significance for the psychotherapy, and some examples for psychological
characterizing of various constitutional homeopathic types.

Хомеопатичната психотерапия е ново направление, възникнало от потребностите на
хомеопатичната практика. Тя включва психотерапевтична помощ, съобразена с психическите
особености на различните конституционални хомеопатични типове. Всеки човек има вроден
конституционален хомеопатичен тип, така както има тип висша нервна дейност.
Конституционалният
хомеопатичен
тип
представлява
цялостна
характеристика на човешките особености, проявени на трите нива – умствено,
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емоционално и физическо. Той носи названието на хомеопатичната субстанция, с която
влиза в отношения на подобие. Например Sulphur, Natrium muriaticum, Sepia и т.н
Информацията за него е получена от следните източници:
1. Експериментално, чрез метод наречен „доказване“- при него здрави лица,
доброволно включени в експеримента, приемат продължително време от проучваната
хомеопатична субстанция. Под наблюдението на експерти и чрез самонаблюдение се
регистрират всички настъпили промени на физическо, емоционално и умствено ниво.
Процесът на събиране и обработка на информация е строго контролиран. Осигурява се
възможно най-голяма достоверност на получените резултати. Това е най-важната
информация относно действието на хомеопатичната субстанция.[12]
2. Характеристики на изходната субстанция: Налице е забележително сходство
между изходната субстанция и съответния конституционален тип на всички нива Например
за хомеопатичната субстанция от багрилото на животното Sepia е характерна изключителна
гъвкавост и желание за движение. При типа Phosphorus, се наблюдава бърза загуба на
интерес и не довършване на започнати дейности както краткотрайното горене на веществото
фосфор (главичката на клечка кибрит). Така както семената на Nux vomica са защитени в
уплътнени черупки, непозволяващи на външни фактори да ги наранят, така и
хомеопатичният тип има вътрешен конфорт и силно се разгневява, ако някакъв външен
фактор го наруши. [8]
3. Симптоми, които предизвиква субстанцията в материални дози. Много от
веществата, от които е направено хомеопатичното лекарство, намират приложение в
различни области: промишленост, бит, медицина. Тяхната употреба има отражение върху
човешкия организъм. Настъпилите промени представляват естествени „доказвания”. [12]
4. Резултати от хомеопатичната практика. В хомеопатичната практика се извършва
проверка на информацията от посочените по горе източници. Хората, които успешно са се
повлияли от приетата от тях хомеопатична субстанция, представляват особен интерес за
потвърждаване и допълване на картината при съответния конституционален хомеопатичен
тип.
Информацията за хомеопатичните субстанции е представена в два основни източника
– хомеопатична „Материя Медика“и хомеопатичен „Реперториум“.
В хомеопатичната „Материя медика” хомеопатичните лекарства, съответстващи на
конституционалния тип, са представени в следните раздели: психическа картина, общи
модалности, физически симптоми и локални модалности на физическите симптоми.
В хомеопатичния „Реперториум” (книжен и електронен варианти) особеностите на
хомеопатичните субстанции са групирани в рубрики. Психическите показатели са отделени в
раздела „MIND“ („УМ“). [9]
В различните книги по „Материя медика” структурата на описание и
изчерпателността на хомеопатичната картината са различни. Общото в тях е, че симптомите
са изброени, без да се систематизират.Отбелязана е само тяхната интензивност на проява при
съответния конституционален хомеопатичен тип. Психическата картина включва предимно
патологични симптоми, което е необходимо за практиката на хомеопатичното лечение.
Едновременно с това са посочени и някои характерни особености, отново изброени без
никаква структура. Симптомите не са разделени по нива – емоционално и умствено, и не е
направена връзка с основните психически характеристики, към които те могат да се
съотнесат. При така представените психически особености е трудно да се получи ориентация
за необходимата психотерапевтична работа, съобразена с хомеопатичния тип. [2,3,4,5,10,11]
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Във връзка с хомеопатичната психотерапия възникна необходимостта от разработване
на цялостна психологическа характеристика за всеки конституционален хомеопатичен тип,
като се ползват постиженията на съвременната психология.
Разработеният Модел има за цел да систематизира психическите особености по базови
личностни показатели. Той представлява рамка, в която да се представят индивидуалните
различия при конституционалните хомеопатични типове с цел определяне на насоките за
психотерапевтична помощ.
СТРУКТУРА НА МОДЕЛА
Разработеният „Модел за психологическа характеристика на конституционален
хомеопатичен тип“ съдържа три части: Информационна, Аналитична и Приложна.
І. Информационна част – разгледан е начинът по който са изявени следните 10
основни психически характеристики при всеки от конституционалните хомеопатични
типове:
1. Темперамент – тип висша нервна дейност;
2. Форма на преработка на конфликт - емоционално ниво;
3. Страхове – емоционално ниво;
4. Психически състояния – емоционално ниво;
5. Локус на контрола – умствено ниво;
6. Предпоставки за основен конфликт – умствено ниво;
7. Разрешаване на ключовия конфликт – умствено ниво;
8. Основна жизнена позиция – умствено ниво;
9. Структура по Ерих Бърн – емоционално и умствено ниво
10. Транзакционни особености – емоционално и умствено ниво
ІІ. Аналитична част – Обект на психотерапевтична работа.
ІІІ. Приложна част - Подходящ инструментариум.
ОБОСНОВКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В МОДЕЛА
1. ТЕМПЕРАМЕНТ:
Типът висша нервна дейност на човека притежава три основни характеристики: сила,
подвижност и уравновесеност. От комбинацията между тях се оформят четирите типа
темперамент:
• Сангвиник – силен, подвижен, уравновесен;
• Холерик – силен, подвижен, неуравновесен;
• Меланхолик – слаб, инертен, неуравновесен;
• Флегматик – силен, инертен, уравновесен;
Личностното измерение на типа темперамент се определя от степента на изразеност на
двете основни характеристики – тревожност и насоченост на личността.
Тревожност - в двете полярности – „стабилност – лабилност“ се измерва с нивото
на тревожност. При Сангвиника тревожността е съразмерна на стресовото събитие, при
Холерика и Меланхолика тя е неадекватно завишена, а при Флегматика - неадекватно
занижена.
Насоченост на личността в нейните полярности интровертност (затвореност,
насоченост към себе си) и екстровертност (насоченост навън, отвореност). Връзката между
тези две характеристики определя начина на преработване на стресови ситуации. При
комбинацията „Тревожност – Екстровертност“ човекът изнася тревожността навън,
отреагирва върху другите. При комбинацията „Тревожност - Интровертност“ емоциите се
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потискат и натрупват. Флегматикът и Меланхоликът са затворени, неконтактни, докато
Сангвиникът и Холерикът са отворени за общуване.
Безспорен факт е, че при лица, притежаващи еднакъв темперамент, се наблюдават
много различни характеристики. Познаването на конституционалните хомеопатични типове
ни дава отговор на този въпрос и увеличава многократно възможностите за индивидуален
подход. Това обоснова необходимостта от включване на този показател като базов в Модела.
2. ФОРМИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОНФЛИКТ
Ежедневно човек се сблъсква с множество конфликтни ситуации. Те могат да бъдат
предизвикани в процеса на социалните взаимоотношения, от редица фактори от
заобикалящата го среда, при професионалната дейност и др.
Всеки човек притежава способността да ги преработва чрез една от следните четири
форми – Тяло“, „Дейност“, „Контакт”, „Мисли, фантазии“. Обикновено една от тях е
по-силно изразена (водеща). Тази постановка е разработена и доказана от школата на
Позитивната психотерапия (с основоположник Носрат Пезешкиан).[6,7]
Ще разгледаме поотделно всяка една от четирите форми: Тяло – това са
различните психосоматични реакции, които се появяват при конфликтна ситуация. Найчесто срещаните са: сърцебиене, главоболие, стягане в слънчевия сплит, разтреперване,
повишаване или понижаване на кръвното налягане и много други, понякога дори уникални
реакции на тялото. При продължителни стресови натоварвания този тип хора се разболяват
от хронични болести като язва, диабет, рак и др. Дейност – Реакцията може да бъде в две
посоки: повишаване или понижаване на активността. При повишена активност човек
реагира на конфликтната ситуация чрез резки жестове, хвърляне и чупене на предмети,
викане, биене, ритане, плач и др. При понижена активност се наблюдава вцепеняване,
отмаляване, нежелание за движение. Контакт – тук отново се наблюдават две крайности:
търсене на контакти поради необходимостта да се сподели преживяното или затваряне,
изолиране от хората, докато го преработи. Мисли, фантазии – преработка чрез многократно
припомняне и анализ на конфликтното събитие. Развиват се фантазни модели какво би искал
да се случи и как би желал да реагира.
Всеки конституционален тип има свой специфичен начин на преработка на конфликт.
Дори при една и съща водеща форма реакциите са различни.
Включването на този показател в Модела дава възможност да се приложи
индивидуален подход за преработка на конфликтни ситуации. Може да се подбере
психотерапевтичен инструментариум в зависимост от водещата форма на преработка на
конфликт при съответния конституционален тип.
3. СТРАХОВЕ:
Докато тревожността е дифузно, разлято състояние, възникващо като защитна реакция
при появила се опасност, то страхът е локализация на тази тревожност към определен обект
или явление. Страховете могат да бъдат вродени или придобити в резултат от преживяно
събитие. При определяне на конституционалния хомеопатичен тип е необходимо да се
установи към кой от тези два вида принадлежат страховете, които пациентът изпитва.
Вродените страхове са специфични за отделните конституционални типове. Именно затова в
психическата секция на хомеопатичния реперториум те са разгледани в отделна главна
рубрика „Страх“.[9]
Подрубриките биха могли да се категоризират в следните 11 теми, характеризиращи
страховете:
1. От какво? – обект на страха- от куче, от змия, от високои др.;
2. За какво? За кого? - за себе си, за други хора, за друго нещо;
3. Кога изпитва страх? - сутрин, вечер, в тъмно, в леглото и др.;
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4. Причини за страха – след нападението, откакто се разболя и др.;
5. Външни ситуации и обстоятелства, предизвикващи страх –по време на буря,
пред много хора, когато е сам и др.;
6. Къде в тялото си усеща страха? – в стомаха, в гърлото и др.;
7. Поведение при страх – вцепенява се, изтръпва, бяга и др.;
8. Последствия от страх – безсъние, виене на свят, слабост и др.;
9. Придружаващи симптоми – повръщане, треперене, главоболие и др.;
10. Страхът се редува с: тревожност, слабост, безпокойство и др.;
11. Подобряване от: докосване, утешение, компания и др.;
Докато произходът на страха може да е свързан с определена ситуация, то реакцията
при страх, психосоматичното усещане и последствията от страха са специфични за
отделните конституционални типове.
Значимостта на този показател е основание за неговото включване в Модела.
4. ПСИХИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ:
В този показател от Модела са включени различни психически състояния, които са
характерни за отделните контитуционални хомеопатични типове. При едно и също събитие
те реагират по различен и специфичен за тях начин.
В хомеопатичният Реперториум [9] са включени множество рубрики, отнасящи се до
емоционалните състояния, които могат да бъдат категоризирани в следните 7 теми:
1. Модалности – кога се проявява дадено състояние - часове от денонощието,
сезонно, периодично, пълнолуние и др.
2. С какво се редува? - плач, сменящ се със смях; гняв, апатия и др.
3. Как се проявява? - спонтанно, постепенно и др.
4. Как се усеща? – с разтреперване, с отмаляване, със сърцебиене и др.
5. Причини за появата – ревност, несправедливост, разочарование и др.
6. Последствия от появата – главоболие, световъртеж, обриви и др
7. Влошаване, подобряване – от утешаване, от движение и др.
Този показател отразява емоционалната реактивност при отделните типове и е
необходим при определяне на насоките за психотерапевтична работа.
Профилактично клиентите могат да бъдат обучени в техники за справяне с
психическите си състояния и как да избягват причините, които ги предизвикват.
5. ЛОКУС НА КОНТРОЛА:
В зависимост от локализацията на самоконтрола, могат да бъдат определени два
полярни типа личности: Интернал и Екстернал. Тази характеристика отразява
отношението на човека към своята роля и ролята на външните обстоятелства при взимане на
решение и организация на поведенческата си дейност.
Крайният интернал смята, че всичко зависи от него. Той подценява ролята на
външните обстоятелства. При успех смята, че се дължи на него. При неуспех се
самообвинява и го преживява като личен провал, дори когато не е било възможно да направи
повече.
Крайният екстернал подценява себе си и абсолютизира ролята на външните
обстоятелства. Разчита не на себе си, а на късмета и случайността. При успех смята, че е
имал късмет. При неуспех – късметът му е изневерил. Такова отношение обуславя пасивност
и зависимост от другите. Така могат да бъдат пропуснати ситуации, когато решението на
проблема изцяло е зависело от неговата активност.
Балансираният възглед е свързан с обективна оценка и зачитане на личната роля и
ролята на външните обстоятелства при всеки отделен случай и взимане на адекватно
решение за действие.
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Конституционалните хомеопатични типове се различават по локализацията на
самоконтрола и това стои в основата на различните поведенчески реакции, в решаващи
житейски ситуации.
Включването на този показател в Модела има значение за разбиране на тези
индивидуални различия и психотерапевтична работа, насочена към формиране на
рационален възглед.
6. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСНОВЕН КОНФЛИКТ:
Според теорията на Н. Песешкиан за формиране на човешката личност човек се ражда
с две основни способности – способност за обич и способност за познание. Във връзка с тях
се формират първичните и вторичните качества на личността.[6,7]
Свързаните със способността за обич първични способности са: любов,
пример(образец), търпение, време, контакт, сексуалност, доверие, надежда, вяра,
съмнение, увереност и единство.
Познавателната способност е в основата на следните вторични качества: точност,
чистота, ред, послушание, учтивост, честност, откровеност, справедливост,
старание/действие, пестеливост, благонадежност, прецизност, и добросъвестност.
Всеки конституционален хомеопатичен тип притежава вродена склонност за развитие
на определени качества. Той представлява базата, върху която ще се отразят по-силно или
по-слабо външните въздействия. Затова в една и съща семейна среда, при едни и същи
родители и еднакви транскултурални условия се развиват личности с различна ценностна
система.
Свръхразвитите или дефицитни качества (дефицитът представлява свръхразвито
противоположно качество) са т.н. предпоставки за основен конфликт. При тях човек не
проявява гъвкавост или толерантност към различните от него.
Ако в живота се случи събитие, провокиращо някое от тях, се реализира т.н. актуален
(реален) конфликт. Той засяга дълбоко личността и може да бъде причина за възникване на
проблеми, засягащи и трите нива.
Включването на този показател в Модела ще ни ориентира в специфичната за
отделните конституционални типове ценностна система и предразположеността им към
определени междуличностни конфликти.Осъзнаването на предпоставките за основен
конфликт и приемането на различията между хората е в основата на задълбочената
поведенческа психотерапия. При различните конституционални хомеопатични типове тя ще
има различна насоченост и ще е необходим различен инструментариум.
7. РАЗРЕШАВАНЕ НА КЛЮЧОВИЯ КОНФЛИКТ
От двете основни способности „честност“ (откровеност) и „учтивост“ (толерантност)
се оформя т.н. ключов конфликт. Тук двете понятия – “честност” и “учтивост”, се
използват в по-различен смисъл. Оценява се степента на заявяване на собствените
потребности и уважението на чуждите. Доколко при взаимодействието с другите човек
смята, че има право да заяви своите потребности и дали зачита, или пренебрегва
потребностите на другите хора. При личностното взаимодействие този аспект има своето
място при разбирането на възникнали противоречия и конфликти.[6,7]
Ако не е осъзнат ключовият конфликт, може да се стигне до крайно поведение: на
пълно отричане на своите потребности и зачитане и удовлетворяване на чуждите (учтивост)
или заявяване и удовлетворяване на своите потребности, на всяка цена за сметка на
пренебрегване и неуважение на чуждите (откровеност).
При различните конституционални хомеопатични типове решаването на ключовия
конфликт е различно.
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Този показател е включен в Модела с цел установяване на индивидуалните различия
между тях и насочване на психотерапевтичната работа към преодоляване на възникнали
личностни проблеми. Могат да бъдат открити поддържащи причини, свързани с неравностойни
партньорски взаимоотношения, наличие на системни фрустриращи фактори и др.
Превантивно осъзнаването на ключовия конфликт ще помогне да се получи
балансиран възглед, при който всеки да прояви правото си за открито заявяване на своите
потребности, като същевременно уважава чуждите. Това ще позволи да се преценят и
коригират взаимоотношенията с определени лица от обкръжението в зависимост от техния
начин на решаване на ключовия конфликт.
При различните конституционални хомеопатични типове решаването на ключовия
конфликт е различно.
Този показател е включен в Модела с цел установяване на индивидуалните различия и
насочване на психотерапевтичната работа към преодоляване на възникнали личностни
проблеми. Могат да бъдат открити поддържащи причини, свързани с неравностойни
партньорски взаимоотношения, наличие на системни фрустриращи фактори и др.
Превантивното осъзнаване на ключовия конфликт ще помогне да се получи
балансиран възглед, при който всеки да прояви правото си за открито заявяване на своите
потребности, като същевременно уважава чуждите такива. Това ще позволи да се преценят и
коригират взаимоотношенията с определени лица от обкръжението в зависимост от техния
начин на решаване на ключовия конфликт.
8. ОСНОВНА ЖИЗНЕНА ПОЗИЦИЯ:
Структурната теория на Ерих Бърн дава възможност да се разбере човешкото
поведение. Тя е ключ към познание и приемане на индивидуалните личностни особености.[1]
При всяко дете до 1 годишна възраст, независимо в какво семейство е израснало
(хармонично или конфликтно), се формира еднаква жизнена позиция “Аз не съм добър, ти
си добър” Аз не съм добър, защото не знам нищо за този свят и нищо не правя добре; ти си
добър, защото ме милваш. Какво да направя аз, лошият, за да заслужа твоето милване?” Това
е позиция за развитие на личността. Детето се стреми да добива все повече опит, за да
заслужи одобрението на своите близки. Тази позиция може да остане до края на живота на
човека и тя е преобладаваща при болшинството от хората. Така те цял живот се стремят да
правят нещата все по-добре, за да бъдат по-добри от другите и да заслужат повече милване
като пари, дипломи и други придобивки.
Втората жизнена позиция може да бъде формирана при деца, при които е налице
емоционално затваряне. Причините за това може да бъдат- отделянето от майката, помалкото внимание, което се обръща на детето и др. Такова дете няма стимул за развитие, при
него жизнената позиция е “Аз не съм добър и ти не си добър“ – всичко е безсмислено.
Третата жизнена позиция може да бъде формирана, ако детето от малко е подложено
на насилие. Общуването с възрастните не му носи радост и милване, а болка. На него му е
по-добре, когато е само. Ако в семейството или обкръжението на детето има насилие, може
да се формира асоциалната жизнана позиция “Аз съм добър, ти не си добър”. Такива хора
смятат, че другите заслужават също насилие, грабежи, дори убийство. Другите са лоши и
заслужават всичко.
Тези три жизнени позиции са формирани въз основа на автоматичните записи
Родител и Дете. Нашата цел е да се стремим към формирането на една съзнателна жизнена
позиция на базата на Възрастния “Аз съм добър и ти си добър”, но ние сме различни”.
Конституционалните хомеопатични типове имат склонност към определен вид
жизнена позиция.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

977

Насочеността на психотерапевтичната работа за формиране на съзнателната жизнена
позиция „Аз съм добър, ти си добър!“ ще протече по-различен начин в зависимост от
конституционалния хомеопатичен тип.
9. СТРУКТУРА ПО ЕРИХ БЪРН
Според структурната теория на Ерих Бърн от физическото раждане на човека в
неговата психика започват да се формират отделните психически тела, така както
органите във физическото тяло.[1] Как става това?
Веднага след раждането детето попада под въздействието на своите преки родители и
възпитатели, които го приобщават към човешкия опит, натрупан до момента на неговото
раждане. То се научава кое как се прави, какво е позволено или забранено, кое е добро и кое
е лошо. Тази информация се записва в психичекото тяло „екстеропсихика“, т. нар.
“Родител”. Тук се записват всички оценки, които то е получило, всички одобрения или
критики, противоречията в неговото възпитание и т.н. Записите са най-интензивни до 7годишна възраст, въпреки че продължават през целия живот на човека.
Детето реагира на въздействията върху него чрез емоционално отношение положително или отрицателно. Всичко преживяно се записва в друго психическо тяло - т.
нар. „археопсихика“ “Дете”. Записите са най-активни отново до 7 години. Тук се записват
също различни работещи емоционални модели, които са намерили подкрепление. Така
например, ако детето плаче и го вземат на ръце, ще се фиксира емоционално подкрепен
модел да плаче, когато иска да го вземат на ръце и т. н. В това психическо тяло са включени
любопитството и творчеството, характерни за детето. Според нас в него се записват и всички
емоционални състояния по време на вътрешноутробния живот. Записите в „Родител” и
„Дете” са автоматични и зависят от средата, в която детето живее.
От 10-ия месец започва формирането на ново психическо тяло - т.нар. ”Възрастен”,
което се базира на съзнателния човешки опит. В него се записва цялата получена от опита,
съзнателно възприета информация. Тя се състои от факти - без оценки и без емоции.
При различните конституционални типове събитията от живота се отразяват по
различен начин и могат да създадат различни по сила записи. Така например при по-голяма
емоционална чуствителност дори незначителна житейска ситуация може да бъде преживяна
и записана в „Дете“ като силно травмираща, а обичайна забележка от близък човек да се
фиксира в „Родител“ като голям провал.
Тези три тела в човека – „Родител”, „Възрастен” и „Дете” взаимодействат помежду
си, като водещата роля при един нормален човек има „Възрастният”. Той трябва да държи
в ръцете си т. нар. “изпълнителна власт” и да дава пълномощия за изява на другите две тела в
зависимост от конкретната ситуация. Всяко от телата може да реализира самостоятелно
поведение.
Размерът на психическите тела може да се отнесе към вродените характеристики. Ние
откриваме тяхната специфика при различните хомеопатични конституционални типове.
Това е един от най-силните критерии за определяне на съответния конституционален
тип. В този аспект конституционалните различия ще се проявят като склонност към
определен вид взаимоотношения и различен вътрешно-личностен контрол.
10. ТРАНЗАКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ
Според теорията за транзакционния анализ на Ерих Бърн всеки човек общува с друг
човек посредством т.нар. транзакция. Транзакцията представлява подаден стимул и
получен ответен отговор. При всяка транзакция човек заема една от трите позиции –
„Родител”, „Възрастен” или „Дете”. Когато дава оценки, мнение или критикува, той заема
позиция „Родител” (“Аз съм добър, ти не си добър”); когато изразява емоционално
състояние, заема позиция „Дете” (Аз не съм добър, ти си добър), когато борави с факти и
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обективна информация, заема позиция „Възрастен” (Аз съм добър и ти си добър).
Транзакциите могат да бъдат “допълващи се” и “пресечени”. При допълващите се транзакции
общуването продължава, а при пресечените се появява конфликт и общуването се
прекратява. [1]
Включването на този показател в Модела дава информация за преобладаващият тип
транзакциии при различните конституционални хомеопатични типове .
Психотерапевтичната превантивна помощ се състои в обучение за избягване на
пресечени транзакции и управление на социалните взаимодействие.
ІІ. Аналитична част
ОБЕКТ НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА
Във връзка с индивидуалните особености и склонността за възникване на определени
проблеми на емоционално и умствено ниво се определят насоките за психотерапевтична
помощ, подходящи за съответния конституционален хомеопатичен тип.
ІІІ. Приложна част
ПОДХОДЯЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Посочват се психотерапевтичните подходи и примерен психотерапевтичен
инструментариум, който може да бъде приложен. Това не ограничава използването и на
други подходи и инструментариум.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА
Ще посочим два примера за психологическа характеристика на конституционални
хомеопатични типове с еднакъв темперамент като потвърждение на постановката за
потребността от индивидуален подход в зависимост от конституционалния хомеопатичен тип.
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТИТУЦИОНАЛЕН ХОМЕОПАТИЧЕН ТИП:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

BELLADONNA (Bell.)
ТЕМПЕРАМЕНТ: Холерик – тревожност над средната, отворен. Внезапни изблици
на гняв. Могат да изпаднат в яростен делириум, мания или психоза, като в тези
състояния физическата им сила е нечовешки увеличена. Отреагирват върху
другите чрез пориви да ударят, ухапят, да скубят, да плюят.
ФОРМА НА ПРЕРАБОТКА НА КОНФЛИКТ: Тяло - Страх със разширени
зеници, зачервяване на лицето, агресивно изражение, високо кръвно налягане,
стряскане на сън, бълнуване, ярки халюцинации, главоболие. Дейност –
Агресивни прояви, насочени към другите, проява на жестокост, развиване на
нечовешка сила.
СТРАХОВЕ: от кучета, от животни, от въображаеми неща и др.
ПСИХИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ: Активност и жизненост в добро настроение. Може
внезапно да прояви пристъпи на гняв. В тези състояния развива нечовешка сила.
Тази сила, в комбинация със стремежа му да причини болка на другите, го прави
опасен. Импулс да пали огън.
ЛОКУС НА КОНТРОЛА: Интернал в балансирано състояние – активен и
решителен. Екстернал при пристъпи, причинени от неблагоприятни житейски
ситуации – скръб, конфликти, любовни разочарования, уплаха. Реагира внезапно,
бурно, без да може да се овладее.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСНОВЕН КОНФЛИКТ: Свръхразвити: честност,
справедливост, любов и Дефицити: послушание, търпение.
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7. РАЗРЕШАВАНЕ
НА
КЛЮЧОВИЯ
КОНФЛИКТ:
в
посока
на
честност/откровеност – изискват съответно поведение от другите.
8. ОСНОВНА ЖИЗНЕНА ПОЗИЦИЯ: „Аз съм добър, ти не си добър“ – изискват,
обвиняват, оказват насилие върху другите, проявяват жестокост.
9. СТРУКТУРА ПО ЕРИХ БЪРН: Силно развито „Дете”. „Възрастният” е добре
развит, но на моменти не може да контролира „Детето”. Заразяване на
„Възрастния” от „Детето” – силни страхове. Средно развит ”Родител”, уважава
човешките ценности и норми на поведение, но при емоционалните изблици на
„Детето” може да наруши етиката на взаимоотношенията.
10. ТРАНЗАКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ: В добро състояние са характерни транзакции
„Възрастен – Възрастен“. В разбалансирано състояние - “Родител - Дете“ - наказва
и причинява болка на другите като „лоши“. По-рядко „Дете - Родител“ за търсене
на помощ при страховете.
ОБЕКТ НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА: Овладяване на внезапните гневни
изблици. Преработка на страховете. Изграждане на съзнателната жизнена позиция „Аз съм
добър и ти си добър“.
ПОДХОДЯЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ: Техники NLP за преработка на страхове –
работа със субмодалности, „Котви“ и др. Обучение в техники за овладяване на гнева:
Прогресивната нервно-мускулна релаксация на Якобсон, Автодвиженията – „Ключ” на
Хасай Алиев. Структурен модел на Ерих Бърн - обеззаразяване на „Възрастния” от „Детето”,
развиване на „Възрастния”.
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТИТУЦИОНАЛЕН ХОМЕОПАТИЧЕН ТИП:
SEPIA OFFICINALIS (Sep.)
1. ТЕМПЕРАМЕНТ: Холерик – тревожност над средната, отворен. Трудно овладява
емоциите си - избухва, крещи, обвинява другите. Две крайности на проява – от
раздразнителност и нервност до пълно безразличие и изолация. Забелязва
слабостите на околните и ги напада с язвителни забележки. Твърдост, рязкост,
проницателност. Понякога получава пристъпи на безпричинен плач. Безразличен
към семейството си. Семейните задължения го дразнят. Майка, която крещи на
децата си. Раздразнителността става най-силна преди мензис. Има непоносимост
към компания и в същото време се страхува да остане сам. Стига до състояние на
пълна затормозеност и застой (стаза). Обърканост и затъпяване на съзнанието.
2. ФОРМА НА ПРЕРАБОТКА НА КОНФЛИКТ: Дейност - повишена активност,
енергичност или отпадналост и безразличие. Контакт – изпада в истерични
пристъпи – крещи, плаче, обвинява.
3. СТРАХОВЕ: от призраци, бедност, за здравето.
4. ПСИХИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ: Напрегнатост, нервност, сменящи се с безразличие
и умора. Празнота с усещане за прималяване. Непоносимост към партньора и
децата. Депресия, стигаща до отказ от живота. Печал по време на менопауза. Обича
да се забавлява и танцува. Заниманията подобряват настроението. Особено
приповдигнато настроение по време на гръмотевични бури. Има склонност към
силови движения - те подобряват общото състояние. Обича дълго да се разхожда.
5. ЛОКУС НА КОНТРОЛА: Екстернал – счита се за жертва на съдбата. Приема
семейните си задължения като наказание. Не понася събитията, които му се
случват. В същото време не предприема нищо, за да промени живота си.
6. ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА
ОСНОВЕН
КОНФЛИКТ:
Свръхразвити:
честност/откровеност. Дефицити: учтивост, търпение, старание, секс
(сексуалност).
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7. РАЗРЕШАВАНЕ НА КЛЮЧОВИЯ КОНФЛИКТ: честност/откровеност –
налага се, изисква от другите. Не е склонен да пренебрегне своите потребности
заради чуждите.
8. ОСНОВНА ЖИЗНЕНА ПОЗИЦИЯ: „Аз съм добър, ти не си добър“ – търси
причината за своето състояние в другите, открива слабостите им и ги критикува.
Не понася противоречие и неподчинение, особено в семейството.
9. СТРУКТУРА ПО ЕРИХ БЪРН: Силно развит „Родител” – оценява, обвинява,
критикува. Силно развито „Дете” – изпада в неконтролирани емоционални
състояния – тревожност, гняв, съжаление. Слаб „Възрастен” – трудно овладява
”Родителя” и „Детето”.
10. ТРАНЗАКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ: Характерни са транзакциите „Родител Дете“ – посочва слабостите, критикува, обвинява. „Дете – Дете“ – неконтролирани
емоции, отчаяние, безнадеждност, безразличие, апатия.
ОБЕКТ НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА: Откриване и преработка на
когнитивните изкривявания. Работа с доминиращите субличности. Формиране на модел за
желано ежедневие. Овладяване на емоционалните състояния. Изграждане на съзнателната
жизнена позиция „Аз съм добър и ти си добър“.
ПОДХОДЯЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ: Когнитивен психотерапевтичен подход когнитивно оспорване – формиране на рационални възгледи. ТЕС за справяне с емоциите.
Техники NLP за справяне с отрицателните състояния – „Асоцииране“, „Котви“ и др.
Краткосрочен психотерапевтичен подход – техника „Чудото“ – за създаване на желан модел
на ежедневие. Работа със субличностите „Майка“ и „Съпруга“. Формиране на съзнателна
жизнена позиция.
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СОЦИАЛНА ТРЕВОЖНОСТ И ЧУВСТВО ЗА ХУМОР
София Пламенова Димитрова, клиничен психолог,
доц. Поли Петкова, клиничен психолог, психотерапевт
SOCIAL ANXIETY AND SENSE OF HUMOR
Sofiya Plamenova Dimitrova, clinical psychologist,
Assoc. Prof. Dr. Pavlina Petkova, DSc, clinical psychologist, psychotherapist
Докладът е посветен на изследване взаимовръзката между социална тревожност и чувство за хумор и
прилежащите й процеси. В изследването вземат участие 75 души. Хипотезира се, че лицата от
експерименталната група с установена диагноза на тревожност ще покажат по-високи нива на скалата за
тревожност (SISST) и по-ниски резултати на скалата, измерваща чувство за хумор (MSHS). Резултатите
потвърждават тази взаимовръзка, като с помощта на идеите на ментализацията и предишни
изследвания се предлагат обяснения за нея. Подчертава се важността от получаване на
психотерапевтична помощ в допълнение към медикаментозното лечение и се разглеждат два научнообосновани подхода.
The study deals with the relationship between social anxiety and sense of humor and its mediating factors. 75
people took part in the research. It has been hypothesized that the participants from the experimental group who
had been diagnosed with some form of anxiety disorder would score higher on the scale for social anxiety
(SISST) and lower on the sense of humor questionnaire (MSHS). The results from the experiment confirm the
inverse correlation between the scales for the experimental group. Incorporating ideas from the concept of
mentalization and previous research different explanations are offered. It has been emphasized the importance
of psychotherapy in addiction to pharmacological treatment. Two research-based therapies are presented.

ВЪВЕДЕНИЕ
Социалната тревожност е проблем, който често бива пренебрегван и омаловажаван
вероятно поради широката си разпространеност сред населението. Често социално
тревожните хора са наричани срамежливи, като това качество притежава по-скоро негативно
подзначение. Тези хора търпят неуспехи в междуличностните отношения както поради
симптомите и поддържащите механизми на това разстройство, така и поради виктимизация и
стигматизация от страна на обществото. Интерес представлява да се изследват областите, в
които се наблюдава нарушена социална адаптация при хората със социално тревожно
разстройство. Настоящата работа изследва проявите на социална тревожност върху
способността за ментализация, като за нейно проявление е избрано чувството за хумор - един
от еволюционните механизми за справяне и адаптация. Тази взаимовръзка беше избрана
поради липсата на задълбочени проучвания в тази област и поради подценяването на
значението на такъв род механизми за справяне при хората със социална тревожност.
Настоящото изследване цели да обогати знанията и разбирането за природата и дефицитите
при социално тревожно разстройство, за цялостното функциониране на индивидите с такава
патология, както и да допринесе за уточняването на най-подходящия терапевтичен подход.
Тревожните разстройства като група са най-често срещаният вид психиатрична
диагноза. В едно изследване на 8000 възрастни в САЩ, 28% от хората докладват, че са
изпитвали клинични симптоми, в някакъв момент от живота си, които са покривали
критериите на DSM IV за диагноза тревожно разстройство [14]. Всички тревожни
разстройства се свързват със значително понижаване на качеството на живот [15].
Наблюдава се повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и от опит за самоубийство,
сравнено с хора с други психиатрични диагнози. Тези хора имат трудност при търсенето и
задържането на работа, както и проблеми в междуличностните отношения. Като група те са
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изключително скъпи за обществото, както и за всеки индивид, страдащ от такова
разстройство.
Видовете тревожни разстройства са социална фобия, паническо разстройство,
агорафобия, генерализирано тревожно разстройство и социална фобия. Коморбидността
между тревожните разстройства е много голяма. Повече от половината хора с едно тревожно
разстройство покриват критериите за друго тревожно разстройство през своя живот [5].
Barlow (2004) [3] също така твърди, че е много често срещано хора с един вид тревожно
разстройство да показват субсимптоми (да не покриват изцяло диагностичния критерии) на
други тревожни разстройства. Рисковите фактори за развитие на тревожно разстройство са
многообразни и включват генетични и невробиологични особености, личностови
характеристики, когнитивни особености, влияния от средата. Под внимание трябва да се
вземат също полът и културните особености на индивида. De Graaf (2002) [7] показва в свое
изследване, че тази диагноза е два пъти по-разпространена при жените, отколкото при
мъжете.
Социалната тревожност като диагноза се дефинира като постоянен нереалистично
силен страх от социални ситуации, които могат да включват човек да бъде изследван от или
изложен на непознати хора. Социалната тревожност обикновено започва в юношеството,
когато социалните взаимодействия започват да играят много важна роля. За някои обаче,
симптомите се появяват за първи път в детството. Без лечение социалната тревожност
обикновено е хронична. Социално тревожните хора изглеждат, че са прекалено загрижени за
това, което другите ще си помислят за тях. След разговор те често заключват, че са казали
нещо не на място, че са звучали или са изглеждали глупаво. Понякога социалната
тревожност е толкова силна, че се проявява под различни външни признаци като треперещ
глас или нервни движения. Социално тревожните хора също така имат склонността да
интерпретират социалните взаимодействия по негативен начин. Изглежда, че те не само
влизат в социални взаимодействия с неохота, но също така очакват другите да не ги харесат.
Тези очаквания може да ги карат да избягват или да водят кратки разговори, като по този
начин да се лишават от нужната им възможност да общуват, за да преодолеят своята
срамежливост.
Рисковите фактори за развитие на социално тревожно разстройство включват както
конституционални особености, така и фактори от средата. Психолозите, които изследват
мозъка смятат, че социално тревожните хора имат по-реактивна амигдала, която е част от
лимбичната система на мозъка и е отговорна за изпитването на страх. Изследвания сочат, че
нивата на стрес хормона кортизол са повишени при хората със социална тревожност.
Бихейвиористичната перспектива за причините за възникване на социална тревожност
се базира върху двуфакторния модел на обуславяне на Mowrer. От една страна човек може да
има негативен социален опит (директно, чрез моделиране или чрез вербално инструктиране)
и посредством класическо обуславяне да започне да се страхува от подобни ситуации, които
после да избягва. Посредством оперантното обуславяне това избягващо поведение се
поддържа чрез негативно стимулиране, тъй като избягването на ситуацията намалява
преживяването на тревожност и страх у човека. В резултат на това възможностите за
обусловения страх да се „погаси” са много малки. Дори когато човек общува, може да
показва избягващо поведение в дребни неща като избягване на очен контакт, неучастване в
разговора, стоене далеч от другите. Въпреки че подобни „безопасни” действия водят до
избягване на негативна обратна връзка, те на свой ред интензифицират проблема.
Когнитивната парадигма разглежда социалната тревожност като следствие от
нереалистични негативни вярвания за последствията от социалното поведение. Социално
тревожните хора обръщат внимание повече на това как те самите се държат в социални
ситуации, както и на своите вътрешни усещания, отколкото на другите хора. Често те
формират мощни негативни визуални представи за това как другите ще реагират спрямо тях
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и често се опитват да предположат как са възприети от останалите. Когато това се случи в
разговор, тяхното поведение може да изглежда като липса на интерес за другата страна и на
свой ред да провокира негативна реакция, социална изолация и още по-силна тревожност.
Повечето изследователи вярват, че срамежливите хора са се научили да отдават твърде
голямо значение на оценката на другите хора за тях.
Въпреки неминуемите невробиологични фактори, които в една или друга степен
обуславят по-лесното възникване на подобно разстройство, от изключителна важност е
способността на индивида да анализира по адекватен начин обратната връзка за своите
действия, която постъпва от околната среда, както и от неговото тяло и когниция. Според
посочените данни хората със социална тревожност изпитват затруднение в това да
предположат реалното отношение на другите хора към тях и истинските причини, на които
то се дължи. Тези факти говорят, че социално тревожните хора най-вероятно имат трудности
в способността за ментализиране - метакогнитивна функция, която опосредства адекватното
свързване с околния свят, себепознанието и саморегулацията.
Терминът ментализация за пръв път се използва от Fonagy през 1989 [9] и се дефинира
като форма на психична дейност, свързана с въображението, която позволява да се
възприема и интерпретира човешкото поведение в според психични състояния на намерения
като потребности, желания, чувства, убеждения, цели, причини [12]. Ментализацията е
едновременно когнитивен и афективен процес, който позволява да се „чете ума“ на другия,
както и да се разбират емоциите и преживяванията на другите [2]. Той зависи от степента на
себерефлексия, саморегулация и самоорганизация на индивида. Основната функция на
ментализацията е да се предвидят и разберат действията на другите чрез правилно
предполагане за намеренията, желанията и потребностите, от които те логично произтичат.
Според Fonagy и Target (1996a) [11] капацитетът за ментализация се развива главно от
интеграцията на два режима на преживяване на психичната реалност между втората и петата
година от живота. Това са режима на психичния еквивалент и режима наужким . В режима
психичен еквивалент, детето преживява идеите като копие на външната реалност. Идеите не
се разпознават като самостоятелни такива, тъй като няма подходящи представи за себе си и
другите. Очаква се вътрешният свят да функционира според правилата на физическата
реалност и да отговаря на външната реалност [10]. При режима на психичен еквивалент
детето има преживяването, че всичко, което е в неговия ум, трябва да присъства и в
реалността и в ума на другите. Резултат от това е неспособността за допускане на различни
гледни точки, както и неудовлетвореност и гняв при липса на разбиране от страна на
околните. Този начин на функциониране може да бъде мъчителен, защото позволява
проектирането на ужасяващи фантазии върху външния свят. Благодарение на огледалното
отразяване от страна на основния грижещ се детето постепенно се научава, че неговите
фантазии не продължават във външния свят, по този начин то схваща разликата между
изживяването на емоция и мисленето за нея, което може да се наблюдава в режима
„наужким“ [1]. При режима наужким има разбиране на мислите и чувствата, но в ситуации,
отделени от физическата реалност като играта, например, и без да се предполага, че те
влияят върху тази реалност. В този режим, когато детето играе, то знае, че идеите са просто
идеи, защото контекстът позволява това, но то не успява да свърже това вътрешно състояние
с външната реалност. Вътрешната реалност е обогатена с отношението и фантазията
следствие на играта, което води до способност да се възприемат идеите като психични
състояния, но не се появява във връзка с външната реалност. В режима наужким идеите не
могат да са заплашителни, заради липсата им на свързаност с реалността; невъзможно е да се
възприеме вътрешната и външната реалност по едно и също време.
Детето може да сменя и да преминава между единия и другия режим, но само чрез
тяхната интеграция се развива способността за ментализиране. Fonagy отбелязва, че това се
случва между четвъртата и петата година от живота и се постига с помощта на родители,
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сиблинги и връстници, чиито съзнания се използват от детето като контейнери на неговите
собствени намерения, чувства и вярвания, главно в контекста на играта. В този период
децата започват да разбират, че нещата може да не са само това, което изглеждат, че другите
хора възприемат реалността по различен начин, че убежденията и чувствата са несигурни и
се променят – в миналото може да са били едни, а в настоящето да са други. Тази интеграция
е всъщност способността за ментализиране и тя води след себе си усещане, че азът е
постоянен и дава възможност за откриване на смисъл в действията на другите посредством
приписването на мисли и чувства. Продължителното обединяване и присъствие на психични
състояния в диалога и обмена между детето и неговите приятели предоставя детето с рамка,
така че то да вижда своите идеи и фантазии представени в съзнанието на друг. С времето,
детето интроектира не само представата за неговите психични процеси в съзнанието на
другия, но и представата за процеса на създаване на смислени представи, а именно
способността за ментализиране. Възможността за ментализация всъщност обединява двата
режима – на психичен еквивалент и „наужким“ и поддържа гъвкава граница между
психичната и физическата реалност с осъзнаване за потенциалната възможност психичните
състояния да доведат до действия в реалността. С достигане на ментализацията вътрешните
състояния се преживяват като представи, а вътрешната и външната реалност от своя страна
като различни, но свързани, поради, което не е необходимо да се приравняват или
дисоциират.
Според теорията на Fonagy ментализацията се развива по следния начин: първо се
установява физическа граница между аза и света, след това между субекта и обекта т.е.
поставят се социалните граници и накрая се открива социалната причинност.
Ментализацията предлага много предимства. Например възможността да се намира смисъл в
действието на другите, ясна граница между вътрешна и външна реалност, способността да се
манипулират психичните представи по защитен начин, добро ниво на междуличностен
контакт с другите и др. Ментализацията позволява на индивида да бъде в по-добра връзка
със своите чувства, вярвания и желания, както и с тези на другите, което стимулира съзвучие
с другите хора.
В настоящето проучване степента на развитост на способността за ментализиране ще
бъде изследвана с помощта на концепцията за хумора. Предполага се, че хуморът като висша
когнитивна фунция отразява в голяма степен тази способност и метакогнитивното развитие
на индивида като цяло. Хуморът е общ термин, който се отнася до нещо, което цели да
предизвика развеселеност и забавление или до онова качество, което прави нещото весело
или забавно. Хуморът е общото качество между сатирата, фарса, комедията и шегата.
Хуморът е универсален по отношение на човешката култура. Хуморът е много сложен
феномен, за чието възникване и основна функция съществуват теории от векове и
продължават да се конструират такива. Много исторически фигури, свързани с философията,
са предложили огромно разнообразие от теории за причините за възникване на хумора,
неговото естество и основна цел. Monro групира тези индивидуални теории в три категории:
Теорията за превъзходството, Теорията за несъответствието и Теорията за освобождаването.
Улесняване на адаптацията, защитаване на егото и канализиране на нервното напрежение са
само част от множеството функции, които хуморът изпълнява за човечеството. Хуморът е
многостранен феномен, чиято функция и произход е трудно да бъдат обхванати в рамките
само на една теория. Всички те обаче стигат до извода, че той е повсеместен и следователно
трябва да изпълнява важна роля както в индивидуален, така и в междуличностен план.
Докато функцията на хумора в различни ситуации може да подлежи на дискусия, то нуждата
от добре развита метакогнитивна способност за разбирането и използването на хумора е
неоспорима. Вземайки предвид дългото съществуване на чувството за хумор и неговата
еволюция през годините, може да се направи извода, че освен, че той има адаптивна функция
за човешкия род, той също така става все по-изтънчен с развитието на човешкото
обществото. Това значи, че хуморът е висша метакогнитивна функция, чието съдържание
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може да бъде разбрано и използвано само при съответното невробиологично и психологично
развитие. С други думи способността за използване и разбиране на хумора е пряко свързана
със способността за ментализация – умението за едновременно интегриране на две гледни
точки, за себерефлексия и разграничаване между вътрешна и външна реалност. В тази връзка
от изключителен клиничен и емпиричен интерес е да се изследва по какъв начин ще бъде
засегната една от висшите метакогнитивни функции, каквато е чувството за хумор, при хора
с установен дефицит в тези функции и по-специално в способността за ментализация,
каквито са хората със социална тревожност.
В едно скорошно изследване за това как възприятието на психичните състояния на
другите влияе върху чувството за хумор при 56 човека с неклинична социална тревожност,
Samson et al. (2012) [17] изследва връзката между социалната тревожност и способността за
разбиране на различни видове хумор – семантични карикатури, визуална игра на думи и
карикатура TOM (Theory of Mind – Теория на Съзнанието). Изследователите очакват, че
социалната тревожност ще възпрепятства изпитването на удоволствие от шегите, особено
ако разрешаването на несъответствието включва обработване на социални знаци и оценяване
на лъжливи психични състояния в другите. В съответствие с това екипът открива, че
социалната тревожност се свързва с понижено изпитване на удоволствие от карикатурите,
които включват интерпретирането на психичните състояния на другите (ТОМ), но не при
семантичните карикатури или визуалната игра на думи. Също така високата социална
тревожност е свързана с по-дълго забавяне на реакцията при оценка на шегите, особено при
ТОМ карикатурите. Резултатите показват, че високо социално тревожните хора нямат липси
по отношение на обработването на общото чувство за хумор, но може да се чувстват
застрашени от дейности, включващи психичното състояние на други хора. Негативният
афект, предизвикан от ТОМ карикатурите, може да възпрепятства преживяването на
забавление и удоволствие при индивиди с висока социална тревожност и може също така да
ги затруднява в това да оценят собствената си развеселеност. Тези данни подкрепят идеите
на Fonagy, че поради травматични преживявания в ранно детство индивидите със социална
тревожност атакуват собствения си апарат за разбиране на другите хора, за да се защитят и
резултатът е ограничена възможност за разбиране психичните състояния на другите и послабо развита способност за ментализация.
МЕТОДОЛОГИЯ:
Настоящето емпирично изследване има за цел да анализира чувството за хумор при
социално тревожно разстройство. На базата на информацията от литературата, свързана с
тревожни разстройства и по-специално със социална тревожност и чувство за хумор бяха
изведени следните допуксания:
7. Участниците със социална тревожност притежават по-ниска чувствителност към
чувството за хумор за разлика от контролната група. С други думи тяхната годност да
разбират хумора в неговата същност не е докрай изградена.
8. Второто допускане в настоящото изследване е, че хората със социална тревожност
използват по-често, отколкото контролната група, хумора като средство за социална
адаптация.
Социалната тревожност се изследва посредством скалата SISST [13]. Скалата има
добра надеждност за вътрешна съгласуваност, с коефициент на split-half надеждност от .73 за
позитивните и .86 за негативните подскали. Чувството за хумор се измерва с помощта на
скалата MSHS на Thorson&Powell [19]. Скалата се състои от 4 фактора: хумор, креативност и
социално използване на хумора; използване на хумора за справяне; отношение към хора,
които проявяват чувство за хумор; и настроения към самия хумор. Скалата има много добра
надеждност за вътрешна съгласуваност с α, която варира между .80 и .90 за различните
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представителни извадки. MSHS е установила добра конструктна валидност със съотношение
с други психологически тестове в хипотезираната посока.
Участниците бяха изследвани на случаен принцип. В експерименталната група
повечето лица са с установена психиатрична диагноза, свързана с тревожно разстройство –
генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, фобия, социално тревожно
разстройство. Поради високата степен на коморбидност при тревожните разстройства, беше
предположено, че резултатите на експерименталната група на теста за социална тревожност
ще са по-високи от границите на нормата. Изследваните лица бяха информирани за
процедурата на изследването и дадоха своето съгласие да участват. Те попълниха двата
въпросника - скалата, която изследва степента на социална тревожност и тази, която показва
отношението към чувството за хумор. Твърденията на SISST скалата бяха съобразени с пола
на изследваното лице. Анонимността на участниците беше запазена. Допълнителна
информация за целите на изследването, при желание, изследваните лица предоставиха във
връзка със своята възраст и образователна степен. Изследването беше контролирано във
висока степен. Всички участници бяха инструктирани след приключване попълването на
въпросниците, а онези от тях, които проявиха интерес към резултатите, получиха обратна
връзка след обработката на данните. Данните бяха обработени с помощта на статистическа
програма SPSS.
Представителната извадка се състои от 75 изследвани лица, от тях 36 са мъже и 39 –
жени, на възраст между 21 и 59 години (средна възраст 33.7 години). В експерименталната
група взеха участие 14 души, от които 8 жени и 6 мъже, на средна възраст 32.6 години, а в
контролната група участваха 61 души, 31 жени и 30 мъже, на средна възраст 33.9 години.
Четирима души не посочват своята възраст. 8 души не предоставят информация за своето
образование. От останалите 77% процента от участниците (58 души) са с висше образование,
останалите 8 са със завършено средно образование. Само едно от изследваните лица е
посочило основно образование.
РЕЗУЛТАТИ:
В таблица 1 са показани корелационните стойности между позитивната и негативна
скала за социална тревожност и скалата за чувство за хумор при експерименталната група.
Позитивната и негативната скала за измерване на социална тревожност при тази група
корелират отрицателно но резултатът не достига статистически значима разлика. Естествено
скалата за чувство за хумор и нейните фактори корелират позитивно един с друг. Наблюдава
се, че позитивната скала от въпросника за социална тревожност не корелира със скалата,
измерваща чувството за хумор, нито с някои от факторите към нея. Негативната скала обаче
корелира негативно както с цялата скала за измерване на чувството за хумор, така и с
отделните фактори. Значимите корелационни стойности са съответно .631 при p = .15 за
скалата за чувство за хумор и .635, .623, .533 и .582 съответно за четирите фактора при
статистическа значимост p < .5. Това означава, че хората, които имат по-висок резултат на
негативната скала за измерване на социална тревожност, имат по-нисък на тази за чувство за
хумор и обратното. С други думи изследваните лица от експерименталната група, които са
споделили, че при общуване със срещуположния пол често си мислят твърдения от типа
„Когато не се сещам да кажа нещо, усещам, че ставам тревожен/а”, „Каквото кажа найвероятно ще звучи глупаво”, „Ще бъда съкрушен/а, ако той/тя не ми отговори”, по-рядко
използват чувството за хумор за справяне в житейски ситуации. От установените
взаимовръзки може да се предположи, че изследваните лица от експерименталната група с
по-висок резултат на негативната скала за изследване на социална тревожност са били помалко съгласни с твърдения от типа „Понякога измислям вицове или забавни истории”,
Използването на остроумие или хумор ми помагат да се справям с трудни ситуации”,
„Използването на хумор ми помага да бъда спокоен” от въпросника за изследване на
чувството за хумор.
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Таблица 2 показва, че съществува позитивна корелация, макар и да не достига
значимо равнище, между позитивната и негативна скала за социална тревожност при
конролната група, обратно на резултатите при експерименталната група. Тук отново се
наблюдава очаквана позитивна корелация между отдлените фактори на скалата за измерване
чувството за хумор. Интересно е, че при контролната група негативната скала не корелира
със скалата за измерване чувството за хумор и нейните фактори. От друга страна обаче, при
тази група се наблюдава значимо равнище на позитивна корелация между позитивната скала
за измерване на социална тревожност и твърденията от въпросника за изследване на
чувството за хумор. Това означава, че хората, които са споделили, че при контакт със
срещуположния пол по-често имат мисли от типа: „Вместо да се тревожа, мога да измисля
как най-добре да я/го опозная”, „Това ще бъде добра възможност”, „Мога да се справя с
всичко”, са били склонни след това да се съгласят с твърдения като: „Уверен съм, че мога да
накарам другите хора да се смеят”, „Мога да използвам остроумие да се адаптирам към
много ситуации”, „Харесвам добрата шега”. Корелацията между позитивната скала за
измерване на социална тревожност и третият фактор от скалата за измерване чувството за
хумор – Отношение към хора, които проявяват чувство за хумор е положителна, но не
достига статистическо значимо равнище. Този резултат може да бъде интерпретиран в духа
на това, че може би хората в норма, които имат добре развито чувство за хумор, което умеят
да използват, не се нуждаят в такава степен, както хората със социална тревожност, от
чувството за хумор на другите за справяне с различни житейски ситуации. По-ниската
социална тревожност корелира значимо с останалите три фактора – хумор, креативност и
социално използване на хумора, използване на хумора за справяне и настроения към самия
хумор
Според резултатите на двете групи изследваните лица от експерименталната група
показват по-ниски резултати на позитивната скала за социална тревожност и по-високи
резултати на негативната спрямо контролната група. На целия въпросник за чувство за
хумор, както и на четирите фактора, изследваните лица показват по-висок резултат в
сравнение с експерименталната група. Най-голяма е разликата при първия фактор (Х = 44;
SD = 6) за контролната група и (X = 37 SD =10,5) за експерименталната. Първият фактор
измерва хумор, креативност и социално използване на хумора. Тези данни могат да бъдат
интерпретирани като доказателство срещу втората хипотеза на изследването, а именно, че
социално тревожните хора използват хумора като средство за адаптация към социални
ситуации в сравнение с контролната група. И все пак погледната самостоятелно
експерименталната група има по-добре развита способност да използва хумора за адаптация
към социални ситуации (първи фактор), отколкото за справяне с проблеми и трудни
житейски ситуации (втори фактор). Разликата в стойностите при втория фактор могат да
значат, че изследваните лица в норма са по-умели в това да използват хумора за справяне в
трудни житейски ситуации, те също така имат по-положително отношение към хората, които
имат чувство за хумор и към хумора като цяло спрямо изследваните лица от
експерименталната група. Наблюдаваните по-високи резултати при контролната група на
целия въпросник, измерващ чувството за хумор с неговите фактори, подкрепя първата
хипотеза на изследването, а именно, че изследваните лица със социална тревожност
притежават по-ниска чувствителност към чувството за хумор за разлика от контролната
група, вероятно поради факта, че тяхната годност да разбират хумора в неговата същност не
е докрай изградена.
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Табл. 1 Взаимовръзка между позитивната и негативна скала за социална тревожност и скалата за чувство за хумор при експерименталната група
Хумор,

Позитивна скала Негативна скала
Позитивна скала
Негативна скала
Чувство за хумор
Фактор I
Хумор, креативност и

1

Отношение към

креативност и

Използване на

хора, които

Чувство за

социално

хумора за

проявяват

Настроения към

хумор

използване

справяне

чувство за хумор

самия хумор

-,368

,074

,070

-,010

,072

,208

,196

,801

,812

,973

,806

,476

1

-,631*

-,635*

-,623*

-,533*

-,582*

,015

,015

,017

,050

,029

1

,986**

,924**

,956**

,774**

,000

,000

,000

,001

1

,894**

,912**

,737**

,000

,000

,003

1

,854**

,676**

,000

,008

1

,735**

социално използване
Фактор II
Използване на хумора за
справяне
Фактор III
Отношение към хора, които

,003

проявяват чувство за хумор
Фактор IV
Настроения към самия хумор
*. Корелацията е значима при равнище 0.05.
**. Корелацията е значима при равнище 0.01.

1
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Табл. 2 Взаимовръзка между позитивната и негативната скала за социална тревожност и скалата за чувство за хумор при контролната група
Фактор III

Позитивна скала
Негативна скала
Чувство за хумор
Фактор I Хумор, креативност
и социално използване
Фактор II Използване на
хумора за справяне
Фактор III Отношение към
хора, които проявяват

Фактор I Хумор,

Фактор II

Отношение към

креативност и

Използване на

хора, които

Фактор IV

Positive Позитивна

Negative Негативна

MSHS Чувство за

социално

хумора за

проявяват

Настроения към

скала

скала

хумор

използване

справяне

чувство за хумор

самия хумор

1

,075

,355**

,311*

,363**

,212

,391**

,567

,005

,015

,004

,101

,002

1

-,108

-,199

-,006

-,069

,192

,406

,124

,961

,595

,139

1

,946**

,715**

,859**

,669**

,000

,000

,000

,000

1

,558**

,750**

,498**

,000

,000

,000

1

,574**

,596**

,000

,000

1

,524**
,000

чувство за хумор
Фактор IV Настроения към
самия хумор
*. Корелацията е значима при равнище 0.05.
**. Корелацията е значима при равнище 0.01.

1
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Таблица 3 показва, че при позитивната скала на въпросника за измерване на социална
тревожност стойностите на контролната група от (X = 42,9; SD = 10,17) са по-високи от тези
на експерименталната група, които са (X = 41,79; SD = 9,12). За съжаление след
дисперсионния анализ, стана ясно, че тези стойности не достигат статистическо значимо
равнище. При негативната скала за измерване на социална тревожност по-високи стойности
са получени при експерименталната група (X = 59,21; SD = 11,07), докато по-ниски са
стойностите на контролната група, които са в рамките на (X = 31,25; SD = 9,88). Тези данни в
някаква степен са очаквани, вземайки предвид по-високата надеждност на негативната скала,
в сравнение с позитивната, както и факта, че скалата е по-силна за негативните твърдения,
отколкото за позитивните, когато скалата се представя в писмен вид (Zweig & Brown, 1985).
По отношение на скалата за чувство за хумор стойностите, получени за контролната група (X
= 87,36; SD = 10,43) са по-високи от тези на експерименталната група (X = 72,21; SD =
20,90). За Фактор I стойностите за контролната група (X = 44,26; SD = 6,01) са по-високи,
отколкото тези за експерименталната група (X = 36,71; SD = 10,52). При вторият фактор се
наблюдава същата тенденция, стойностите за контролната група са (X = 13,38; SD = 2,31), a
за експерименталната – (X = 9,43; SD = 4,86). При третият фактор от скалата за измерване на
чувството за хумор отново стойностите за контролната група са по-високи от тези за
експериментaлната, съответно (X = 21,77; SD = 2,9) и (X = 18,5; SD = 4,83). При Фактор IV
стойностите на експерименталната група (X = 10,5; SD = 2,74) са по-ниски от тези на
контролната, които са в рамките на (X = 11,8; SD = 1,47).
Табл. 3 Описателен анализ на данните
Признак
Позитивна скала

Група

Средна аритметична

Стандартно отклонение

стойност (Х)

(SD)

1,00 експериментална група

41,7857

9,12460

2,00 контролна група

42,9016

10,16973

1,00 експериментална група

59,2143

11,07442

2,00 контролна група

31,2459

9,87532

1,00 експериментална група

72,2143

20,89600

2,00 контролна група

87,3607

10,43397

Фактор I Хумор, креативност и 1,00 експериментална група

36,7143

10,52052

социално използване

2,00 контролна група

44,2623

6,01360

Фактор II Използване на

1,00 експериментална група

9,4286

4,86296

хумора за справяне

2,00 контролна група

13,3770

2,31058

Фактор III Отношение към

1,00 експериментална група

18,5000

4,83179

хора, които проявяват

2,00 контролна група

21,7705

2,90628

Фактор IV Настроения към

1,00 експериментална група

10,5000

2,73861

самия хумор

2,00 контролна група

11,8033

1,46992

Негативна скала
Чувство за хумор

чувство за хумор

Таблица 4 показва, че се установява статистическо значимо различие между
експериментална и контролна група по следните скали: Негативна скала за измерване на
социална тревожност (F = 87,327; p = 0,000); Чувство за хумор ( F = 15,620; p = 0,000);
Фактор I Хумор, креативност и социално използване (F = 13,123; p = 0,001); Фактор II
Използване на хумора за справяне ( F = 20,644; p = 0,000); Фактор III Отношение към хора,
които проявяват чувство за хумор (F = 10,973; p = 0,001); Фактор IV Настроения към самия
хумор ( F = 6,216; p = 0,015).
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Табл. 4 Дисперсионен анализ на данните
Признак
Променлива

Група ИЛ
F

р

Позитивна скала

,142

,707

Негативна скала

87,327

,000

Чувство за хумор

15,620

,000

Фактор I Хумор, креативност и социално използване

13,123

,001

Фактор II Използване на хумора за справяне

20,644

,000

Фактор III Отношение към хора, които проявяват чувство за

10,973

,001

6,216

,015

хумор
Фактор IV Настроения към самия хумор

Тези данни означават, че изследваните лица от експерименталната група показват
значително по-голяма социална тревожност, отколкото тези от контролната група.
Същевременно резултатите на изследваните лица от експерименталната група на скалата за
чувство за хумор са значително по-ниски от тези при контролната. Тези данни подкрепят
първата хипотеза на изследването, а именно че участниците със социална тревожност имат
по-слабо изградена способност да разбират и използват хумора.
ДИСКУСИЯ:
Резултатите от изследването подкрепят първата поставена хипотеза, че социално
тревожните хора имат по-слабо развито собствено чувство за хумор в сравнение с хората в
норма. Тази значима разлика се наблюдава и при четирите основни аспекта на хумора –
социална адаптация, справяне, отношение към другите, които използват хумор и хумора
изобщо. Настоящото изследване показва, че при хората с по-висока тревожност способността
за използване на хумора е по-малка в сравнение с хората в норма. Според много изследвания,
направени в областта на ментализацията, това най-вероятно се дължи на недоразвита
рефлексивна метакогнитивна способност за възприемане и едновременно интегриране на
собствената и чуждата гледна точка, за толериране на несъответствие между очакване и
реалност. Причина за подобен „дефект”, освен на конституционална предиспозиция, може да
се дължи на несигурна привързаност или травматични преживявания в детството, които на
свой ред инхибират развитието на способността за ментализиране със защитна цел запазване цялостта на аз-а.
Втората хипотеза, че социално тревожните хора биха използвали хумора като
средство за социална адаптация повече, отколкото хората в норма, е следствие на различни
данни, че хора, отгледани в нестабилна и несигурна среда понякога развиват изключително
добре своята способност за ментализиране, и дори могат да станат свръх гъвкави и
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адаптивни. Тази идея не се потвърди от данните на настоящото изследване, тъй като хората в
норма показват по-високи стойности на скалата за измерване на чувството за хумор като
цяло, както и на фактора, свързан със социална адаптация. Все пак, ако се погледне
експерименталната група сама по себе си, става ясно, че средната аритметична стойност за
същия въпросник надвишава статистическата норма и резултатът на фактора за социална
адаптация е в рамките на възможната средна стойност. Наблюдава се също така, че
резултатът на този фактор не е най-ниският възможен, сравнен с останалите резултати от
въпросника за чувство за хумор при тази група. Това от своя страна говори, че социално
тревожните хора използват хумора за адаптиране в социални ситуации и това е установена
способност при тях, дори да не е в размерите, в които се среща при хората в норма.
Данните от изследването сочат, че хората със социална тревожност имат по-слабо
развита способност да използват хумора и да го ценят. Базирайки се на описаната литература
може да се направи заключението, че тази отрицателна взаимовръзка се обяснява (медиира)
от способността за ментализация, която е ключовият елемент от нея. В настоящото
изследване хуморът с неговите сложни свойства се приема като мерило за степента на
метакогнитивни способности на индивида. В бъдеще би било интересно да се изследва
връзката между социалната тревожност и ментализацията в светлината на когнитивния
модел.
За съжаление малкият брой на изследвани лица в експерименталната група не
позволява да се установи дали фактори като възраст, пол и образование имат ролята на
медиатори по отношение на връзката между социална тревожност и чувство за хумор. При
контролната група стана ясно, че изброените фактори не променят в статистически значима
степен съотношението между социална тревожност и чувство за хумор. Препоръчва се в
бъдеще да се направи ново изследване с цел потвърждаване и обогатяване на резултатите от
настоящето, в което броят на изследваните лица в експерименталната група да бъде поголям.
Въпреки известната ограниченост в броя на изследваните лица, резултатите от
настоящето изследване могат да бъдат съотнесени към хората със социална тревожност,
както и към хората в норма от български произход на възраст между 21 и 59 и от двата пола.
Това се дължи на високата вариабилност на възрастта на изследваните лица от
представителната извадка, както и на високата надеждност на резултатите, произтичаща от
една страна от надеждността и валидността на въпросниците, а от друга на високото ниво на
контрол по време на самото изследване.
ТЕРАПИЯ:
Когнитивно поведенческата перспектива в клиничната психология сега е попопулярна от когато и да било. Изглежда, че огромното мнозинство професионалисти в
областта на здравеопазването вече разбират, че когнитивно поведенческите интервенции са
много полезни при третирането на редица психични разстройства, въпреки че някои
специалисти продължават да предпочитат други типове терапия (психоаналитична,
фармакологична и др.). КПТ обаче може да предложи на заинтересованите лица широки
перспективи в областта на психическото здраве.
Когнитивно-поведенческата терапия се базира на няколко основни теоретични
постановки. Първата е свързана с бихейвиористичния модел, повлиян от руския физиолог
Иван Павлов, който в края на XIX век открива един основен процес на научаване, а именно
„класическото обуславяне”. Според този принцип организмите могат да бъдат повлияни
дори от неутрален стимул, ако той първоначално е бил съчетан с емоционално зареден такъв.
Последователят на Павлов John Watson поставя началото на т.н. “радикален бихейвиоризъм”.
Той набляга повече на методологическите основи на модела, отколкото на обяснението на
принципите, от които се извличат техниките за интервенция, тъй като смята, че човешката
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психика е „черна кутия”, която е неразгадаема и следователно единственото нещо, което е
възможно да бъде изследвано по научен начин е човешкото поведение. Около 1930 г.
изследванията на друга голяма фигура в бихейвиоризма B. F. Skinner поставят въпроса за
съществуването на друг тип научаване – инструменталното или оперантното обуславяне.
Това обуславяне представлява процес, чрез който поведението се придобива, поддържа или
“погасява” в зависимост от последващите събития. Оттук се формира т.н. Теория на
научаването – източник на хипотези за когнитивно- поведенческата терапия. През 60-те
години на XX век изследванията под ръководството на A. Bandura започват да формират
нова съвкупност от хипотези, която набляга на ролята на имитацията в научаването.
Резултатите от тези проучвания са обобщени в Теорията за социалното учене. Според тази
теория научаването, особено при хората, не е резултат единствено от директен личен опит, а
много често е в следствие на наблюдение на поведението на други хора, както и на
получаване и преработка на вербални и невербални сигнали, които носят информация.
Отново през 60-те години друго течение, свързано с радикалния бихейвиоризъм,
започва да изучава т.нар. вътрешни явления – мисли, вътрешни диалози и представи,
вярвания и убеждения. Aaron Beck и Albert Ellis са негови основни представители относно
клиничното му приложение. Въпреки че развиват моделите си за клинична интервенция
независимо един от друг, се наблюдава известно припокриване по отношение на същността
им. Психотерапевтичното направление, създадено от Beck, се нарича Когнитивноповеденческа терапия, а от Ellis - Рационално-емотивната поведенческа терапия. Според
двамата мисленето на индивида отразява неговата система за интерпретация на света,
изразяваща се в съвкупност от убеждения, предположения и правила, която не е изцяло
осъзната. Те подчертават влиянието, което мислите упражняват върху емоциите, въпреки че
приемат, че мислите не могат да бъдат обяснение на целия емоционален живот на индивида.
Когнитивно-поведенческата терапия се базира именно върху идеите на тези парадигми класическото обуславяне, оперантното научаване, социалното учене, и когнитивната теория
на Aaron Beck.
Според когнитивно поведенческата терапия симптомите и оплакванията, с които идва
пациентът, са в следствие на когнитивни феномени. Когнитивните феномени са център на
произхода на симптоматиката, а афективните и соматични промени се явяват по-скоро
следствие. При терапията се анализира взаимодействието между когнициите и емоциите, и
отношението на това взаимодействие към наблюдаваното поведение.
Общото между всички терапевтични техники за социална тревожност е че те
включват систематична и повтаряща се практика – в сесиите и извън тях. Обикновено поне
част от желаните поведения са нови за клиента и изискват усилена и целенасочена промяна
на съществуващите поведения чрез повтаряне на новите такива. Конкретни когнитивноповеденчески техники включват излагане, релаксационни техники, обучение в социални
умения, както и когнитивно реструктуриране.
Същствуват множество научни доказателства за ефикасността на КПТ и
фармакологичното лечение при работа със социлано тревожни пациенти. В изследване на
Clark et al. (2003) [6] се сравнява ефектът от индивидуална КПТ с плацебо и fluoxetine, като
терапията показват значимо по-силен ефект от другите две групи след приключване на
експеримента, както и след проследяване на групите след 1 година. Според изследване на
Feske et al. (1995) [8] всички когнитивно-поведенчески техники показват умерени към високи
резултати след завършване на лечението, сравнени с контролна група. В мета анализ Taylor
(2001) открива [18], че само комбинацията от когнитивно реструктуриране и излагане
превъзхожда плацебо групата. Като техники най-ефикасна засега е комбинацията от излагане
и когнитивно реструктуриране, но за съжаление не е ясно дали това съчетание е значително
по-добро от използването само на излагане.
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Като цяло когнитивно-поведенческите терапевтични практики работят според идеята,
че клиентът има нужда да преживее дадена ситуация по различен начин, единствената
разлика между тях е какво трябва да бъде естеството на тази разлика. Релаксационните
техники предполагат изпитване на отпуснатост вместо напрежение и смятат това за
разликата, която би помогнала най-много. Според модела за дефицит в социалните умения
използането на обучение в социалните умения помага на клиентите да преживеят
ситуацията, като действат умело. В съчетанието между излагане и когнитивно
реструктуриране за клиентите е важно да останат в ситуацията достатъчно дълго, като
същевременно променят и формират различна връзка с провокиращите тревожност мисли,
като виждайки каква същност е ситуацията. Тук основната разлика е тази между идеите на
клиента за себе си във връзка със ситуацията и реалното преживяване на клиента относно
ситуацията. Обикновено клиентите със социална тревожност имат опростени
стереотипизирани очаквания за социалните ситуации. Аспектът от значение тук е не толкова,
че тези очаквания генерират неправилни предположения, въпреки че обикновено е така, а че
тези очаквания се базират на оскъден социален опит. Не е изненадващо, че клиентите не
могат да се почувстват удобно в ситуация, която никога не са преживявали изцяло.
Когнитивното реструктуриране, съчетано с излагане, всъщност позволява на на клиента да
преживее ситуацията такава, каквато е, в сравнение с това как той се страхува или мисли, че
ще бъде. Това заедно с окуражаване на клиентите да изоставят безопасните поведения
показва, че това им помага да достигнат целите си. Резултатите от този тип стратегия
предоставя още по-силни доказателства за клиента, че той трябва да преживее ситуацията
изцяло преди да могат да направят промени по опитен начин.
Според Rodebaugh et al. (2004) [16] разликата между очакванията базирани върху
ограничена и неточна информация и очаквания, базирани върху богат опит е основният вид
разлика, който клиените със социална тревожност трябва да преживеят. Този тип
преживявания подкрепят и увеличават възможността за растеж и промяна. Целта на
терапията на хора със социална тревожност е да им помогне да достигнат своите цели, но е
много трудно адекватно да се дефинира дадена цел, когато първоначалната информация е
погрешна или недостатъчна.
Изследвания върху очакване от подобряване от терапията е силно повлияна от
сериозността преди лечението, продължителността на заболяването и вида на социална
тревожност, като индивидите с по-тежка и устойчива форма на социална тревожност са помалко склонни да очакват подобряване в състоянието следствие на лечението. Доказателства
от изследвания предполагат, че същесвтвува известна зависимост между очакванията на
пациента и резултата. Понижените очаквания за подобрение може да повлияят на резултата
от лечението по много начини като негативно да влияят на мотивацията на клиента да се
включва в терапевтични задачи като излагане и домашни работи. Ранното разпознаване на
занижените очаквания дава възможност на терапевта да адресира вярванията на пациента за
лечението преди да се навлезе в него, което от своя страна предполага по-големи шансове за
успеха на терапията.
Освен когнитивно-поведенческата терапия съществуват и други научно и практически
доказани терапевтични методи, които могат да бъдат използвани за лечението на социална
тревожност, какъвто е базираната върху ментализация терапия (МБТ). Повечето психични
разстройства включват трудности с ментализацията. При тях съзнанието разбира погрешно
преживяването за себе си и за другите.
Първоначалната задача на базираната върху ментализация терапия е да стабилизира
емоционалното изразяване, защото без подобрен контрол на афекта не може сериозно да се
говори за вътрешни представи [4]. При МБТ са по-важни целите и изходът от терапията,
отколкото вида интервенция. Главната цел на всяка терапия трябва да бъде да въведе отново
ментализиране, когато то е загубено или да помогне да бъде запазено при обстоятелства,
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когато може да бъде загубено. В резултат на това МБТ има толерантно отношение към
различните техники за разлика от други видове терапия, на което най-вероятно се дължи
неговата популярност, както и ограниченото количество задължително обучение.
Професионалистите не се налага да изучават нов модел на терапия от самото начало, а само
да изменят тяхната настояща практика, фокусирайки се върху ментализирането, вместо
върху поведения, когниции или инсайт.
Неотменните изисквания на МБТ са определено терапевтично отношение и включване
на пациента в процеса на ментализиране чрез фокусиране върху връзката пациент-терапевт
посредством „ментализиране на трансфера“. С пациенти, чийто способности за
ментализиране са инхибирани, каквито са хората със социална тревожност, класическият
подход на интерпретиране не е полезен. Вместо това рефлексивната функция може да бъде
стимулирана в терапевтичната среда. Ролята на терапията се концентрира предимно върху
развитието на способността за символизиране, придружено от появата на нови очаквания
към междуличностното общуване – нови обектни връзки във вътрешния свят и
междуличностни отношения във външния (Атанасов, 2007). Терапевтът трябва да участва в
терапевтичния процес по такъв начин, че да осигурява ново обкръжение, в което е възможно
да бъдат коригирани дефицитите в способностите на пациента да преработва емоционална
информация. Според модела на Lecours и Bouchard терапевтът трябва да работи за
развитието на способността за себенаблюдение чрез изграждане на метакогнитивни схеми.
Според тях терапевтът трябва да позволи да бъде използван като нов обект на психична
преработка. Пациентът е поканен стъпка по стъпка да мисли не за своите несъзнателни
мотиви и минали преживявания, а за онова, което той си мисли, че става в ума на аналитика.
Този технически похват е оправдан от факта, че човешките същества стават осъзнати
същества, когато намерят представяне на техния собствен аз като осъзнат индивид в
съзнанието на друг. Следователно интерпретации, фокусирани върху трансфера и
аналититка, са по-полезни за хора с такива проблеми.
Първата стъпка в ментализирането на трансфера е валидизирането на трансферното
чувство т.е. установяване на гледната точка на пациента. Това не е идентично със
съгласявнето с пациента, но трябва да бъде видно за пациента, че терапевтът поне е разбрал
неговата гледна точка. Втората стъпка е идентифицирането и изследването на събитията,
които са предизвикали трансферните чувства. Поведенията, свързани с мислите и чувствата
трябва да бъдат изяснени в детайл. Третата стъпка е приемането на „enactment“ от страна на
терапевта, което като цяло означава, че терапевтът е въвлечен в трансфера и е действал по
начин, съответен на представата на пациента за него. Въпреки това, приписването на тази
представа на пациента не би имало терапевтичен ефект. Напротив, терапевтът трябва
първоначално експлицитно да признае проявите на трансфера като необясними волеви
действия, чийто агент е той, вместо да ги идентифицира като изкривявания на пациента. По
този начин терапевтът насочва вниманието на пациента, че човек може да поеме отговорност
за неволни действия без това да нарушава общото отношение, което терапевтът се опитва да
предаде. Само тогава тези изкривявания могат да бъдат изследвани. Следващата стъпка е
съвместна работа за достигане до интерпретация. Петата стъпка е представяне на
алтернативна гледна точка от терапевта и последната е внимателно наблюдение реакцията на
пациента, както и тази на самия терапевт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Настоящото изследване имаше за цел да даде повече яснота за взаимовръзката между
социална тревожност и чувство за хумор. Установи се, че последното като функция на
степента на развитие на метакогнитивните процеси е негативно повлияно при хората с повисока тревожност. Липсата на добре изградена рефлексивна способност се дължи в голяма
степен на липсата на адекватна и откликваща грижа се в детска възраст. Данните от
изследването потвърждават предложената хипотеза и насочват вниманието към възможните
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терапевтични намеси при такива пациенти. Освен установените и добре документирани
лечения като когнитивно-поведенческата терапия, важно място при такива пациенти заема
базираната върху ментализация терапия. Тя цели да пресъздаде и поправи отношенията
между пациента и основния грижещ се от детството в една доверителна терапевтична връзка,
като с това цели да се възстановят, доизградят и затвърдят метакогнитивните функции на
индивида. Това не може да се случи в играта „наужим” като при децата и затова се използват
методи и техники, които са паралелни на нея, но съответстват на света на възрастния човек.
Настоящото изследване доказва, че един такъв модул на общуване е чувството за хумор,
което допринася за гъвкавостта на възприемането и интерпретацията на реалността.
Еволюционната теория показва безспорния принос на хумора за социалната адаптация на
индивида, независимо дали става въпрос за освобождаване на нервни импулси по приемлив
начин или просто за доставяне на удоволствие. В този смисъл чувството за хумор е ключов
елемент от способността за ментализация за хората със социално тревожно разстройство и
терапията на такива пациенти е добре пряко да адресира способността за оценяване на
хумора, както и за използването му за справяне с житейски проблеми и за адаптация към
социални ситуации.
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Резюме: Психозата и особено шизофренното разстройство представляват дълбока степен на увреждане на
психичното функциониране. Психоанализата и психодинамичната психология в разглеждането на
проблема зцасягат важни аспекти на ранния елементарен емоционален живот със специално отношение
към дефицитите на капацитета за развитие и деструктивността на вътрешните конфликтни
преживявания. Специфичен конструкт, описващ динамиката на състоянията на непоносимост към
въздействията на околния свят и неспособност за организиране на стабилно и преработващо
конфликтите лично пространство, е изведен в лицето на страха от унищожение и обезличаване. Тази
характеристика е описана като общовалидна за психичния живот на индивида, като при шизофренното
разстройство е налице особена интензивност на чувството за застрашеност и т.нар. „катастрофична
менталност”. Настоящата статия представя теоретичната база на темата, както и подходът и
иинструментите в пилотно изследване.
Abstract: Psychosis and schizophrenic disorder are particularly profound degree of disability of mental
functioning. Psychoanalysis and psychodynamic psychology in examining the problem affect important aspects
of early elementary emotional life with particular reference to deficiencies in capacity development and
destructiveness of internal conflict experiences. Specific construct describing the dynamics of the states of
intolerance to the effects of the outside world and an inability to organize a stable and conflict processing
personal space is displayed in the face of fear of destruction and depersonalization. This feature is described as a
generic for the mental life of the individual, as in schizophrenic disorder there is a particular intensity of the
sense of threat and called. "Catastrophic mentality". This article presents the theoretical basis of the topic and
the approach and iinstruments in a pilot study.

Психоанализата и психодинамичната перспектива в науката винаги се се отнасяли 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. Съществен принос на този подход е разбирането на
психоаналитиците да не приемат за причина на разцепването изцяло биологични фактори и
включването на фактора травматични преживявания от най-ранния период на детството като
формиращ и обогатяващ симптоматиката. Особено ценен техен принос е разпознаването на
психологично съдържание в смятаните за „отпадъчен нервен продукт” психопатологични
феномени. Подобен подход в мисленето и изследването прекъсва и се противопоставя на
разбирането за шизофренното разстройство като за „отпадачен продукт” и работи активно за
възвръщането на достойнството и перспективите за лично справяне на страдащите индивиди.
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.
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
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психологичен индикатор за степента на психична дезорганизация в лицето на изживяването
на страх от унищожение.
Теза на разработката е допускането, че описаните в научната литература основни
типове шизофренна патология – позитивен и негативен тип симптоматика– могат да бъдат
съотнесени към особеностите на психичното функциониране, които за целите на
представянето ще наричаме „психичен капацитет”: Важен аспект в това е способността за
преработването на страха от унищожение.
Психологичният конструкт страх от унищожение е често срещан в клиничната
картина на шизофренията, като под различни наименования се коментира наличието и
важната роля на примитивна тревожност, която оказва съществено влияние върху актуалната
клинична симптоматика.
В психодинамичен план преживяването на страх е свързано с психичната трамва,
следвайки дефиницията на 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”.
Настояването на Хървич е, че т.нар. „примитивен страх без образ, за който не може да
се мисли”, така, както го описва Уиникът [44], следва да бъде поставен на важно
основополагащо място, заедно с останалите четири базисни страхови преживявания,
дефинирани от Фройд - страх от загуба на обекта; загуба на обичта на обекта; страх от
кастрация и страх от неодобрение от страна на Свръх-Аз-а. Важна особеност е, че паниката
от унищожение съдържа в себе си както сигнални – предупреждение за заплаха, така и
травматични компоненти, провокирането на събитието може да бъде както вънен натиск,
така и вътрешно преживелищни травматизми. Парадоксален на пръв поглед ефект от това са
начините, по които психиката организира преживяванията на ужас от унищожение. От една
страна личностната зрялост и способността за рефлексивност в емоционален план осигурява
важните механизми на преработване на изживяванията на ужас в посока на по-конкретни и
цялостни картини. От друга страна при разглеждането на психотичните състояния липсата на
активно регистрирано като споделяне преживяване на страх от унищожение често изглежда
отчаян опит на психиката да прекъсне контролиращото влияние на тези страхове чрез
работата на примитивния защитен механизъм отричане. В този план наличието на активна
симптоматика на заплашващи и поглъщащи преживявания е индикация за по-добър
личностен и терапевтичен процес в сравнение с липсата на актуален страх, което се свързва с
негативна психотична симптоматика и личностен упадък.
Психичен разпад активирен от паниката от унищожение предизвиква загуба на
връзките между асоциациите и символните връзки. Този разпад 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 и определя
паническата атака като създаване на организирана несловесна емоционална схема, отъсната
от словесните. Остатъчната психична репрезентация включва 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.
Разглеждайки конкретните измерения на конструкта страх от унищожение при
шизофренното разстройство следва да откроим описаното в психодинамичните теории
слабост на Его-то рефлектиращо върху нестабилността на капацитета на Его-то за защита,
отявлена уязвимост към стрес, оскъдно съпротивление към агресия и тенденция към
размиване на границите на обектите и отношенията – т.нар. де-диференциация.
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Налице е свързане с установената патогномична свързаност при шизофренно
разстройство на хронично високи нива на разрушителна тревожност, често чувствана като
терор и страхове от обезличаване.
Хипотезата в това е, че тревожността от обезличаване при шизофрения е свързана с
отпечатъци от ранни травматични междуличностни преживявания и матрици, респ. схеми на
взаимоотношения, които се интернализират като формирани патологични модели за света,
себе си и другите. Тези интернализирани травматични преживелищни модели за
действителността водят до съвкупност от установени очаквания, които превръщат външното
и вътрешното съществуване в болезнено и ужасено при отнасянето към другите. Динамиката
на натрапливите шизофренни самоубийствени намерения се поставя във връзка с
преживяването на безпомощност и постоянното поставяне в ролята на жертва, преследваща
тревожност от унищожаване; солидаризиране с – или бягство от фантазиите за унищожение.
За да можем да разберем смисъла на описаната от Хървич и Бенвенисте
„катастрофична менталност”[26], където следва да търсим психотичният режим на
функциониране следва да проследим конструкта тревожност от унищожение в логиката на
ужас от предстоящо надвиснало физическо и психично разрушение – убийствен терор и
страхове около физическото и/или психичното оцеляване. Водещите дименсии около които
Хървич и сътр. предлагат да бъдат групирани свързаните с притеснения за оцеляването
преживявания, според посоката на идентифициране са съответно: страхове от това да бъдеш
погълнат; да бъдеш слят с друг, респ. размит, обхванат и просмукан от чуждо влияние или
изоставен; страх от загуба на чувства на себе си като репрезентация на Селф-а; постоянни
притеснения около оцеляването и наличие на апокалиптична емоционална реалност.
Клинични изследователи като Ариети[12], Карон[33], Сърлс[37] и много други
отчитат обособеността на изразени страхове от умиране и това човек да бъде убит във
феноменологията на шизофренното разстройство, както и при други функционални психози.
Бетелхайм [15], Карън и Сърлс настояват върху това, че заливащият съзнанието страх от
смъртта може непосредствено да предхожда психотичната декомпенсация при
шизофренията. Тази изключително примитивна тревожност от смъртта е посочена като
заложената в изследването „тревожност от унищожение”.
Ако следваме хипотезата, че хроничните нива на тревожност са разрушителни за
психологичното и физиологичното равновесие, водещи до повишен риск от патологични
промени и болестни състояния, то размера на смъртността при психиатрични пациенти
трябва да отразява повишена смъртност вероятно свързана с хронични състояния на
тревожност на лекуващи се в психиатрични диспансери. Изследователски открития
изглежда, че потвърждават подобна хипотеза. В студия за изследвана спрямо възрастта
смъртност сред хронични пациенти и амбулаторни такива в САЩ показва, че
относителният риск за настъпване на смърт при психиатрични пациенти е между два пъти
и половина и три пъти по – висок в сравнение с общата популация граждани. Джерард [41]
през 1971 г. изтъква етиологична хипотеза, споделена от нарастващ брой изследователи на
поведенчески и стресови феномени, а именно, че човешката болнавост, противопоставена
на здравето е до голяма степен зависима от пагубни междуличностни променливи, преди
всичко отнасящи се до патогенни нива на тревожност и стрес.
Фокусирайки се върху тази проблематика М. Теиксейра [41] посочва, че ако конкретен
индивид не може да живее повече по начина, по който е живял; ако се чувства хванат в капана на
замръзнали взаимоотношения в социална система, в която не се преживява възможност за
бягство или отскубване, то такъв индивид може да изпадне във физическа болест, да развие
шизофренно разстройство или психотична депресия или може да предприеме самоубийствен
опит. Това, което авторът настоява е, че „хората разрушават себе си като отговор на
предложение, коренящо се в другите, да спрат да живеят.”[41; 378]. В така представената
картина психотичните хора живеят като отклик на постоянни хронифицирани напътствия да
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живеят по някакъв начин или какъвто и да е възможен начин. Умирането в такава логика може
да бъде разгледано ползотворно като летален отговор на преживяваните натрапвани
предложения. В емоцията на субекта приканването за прекъсване на живота е разположено в
представата – нечие съзнателно отношение, а понякога съзнателното желание личността да не
живее повече по същия начин или изобщо. В други случаи се приема, че е налице несъзнавано
желание за гибел, не винаги така категорично изразено, но като цяло безразличие към по –
нататъшното съществуване на съответния човек. Независимо в каква модалност съществува
желанието за смърт или съответно безразличието към продължаването на съществуването, това
е факт, който следва да бъде комунициран, респ. свързан със състоянието, което наричаме
самоубийство. Такава личност преживява себе си като подтикната да прекъсне живота си и тя се
подчинява на това, а всъщност - това като че ли важи особено в юношеска възраст – е отправено
посланието, че не може да се живее по същия начин, отколкото изобщо. Индивидът може да
отговори на това настояване като се застреля, изгълта множество сънотворни, скочи от мост на
път или под кола или влак. Друга перспектива е това да се случи много по – бавно, като
личността прекратява всички свои дейности, разграждайки себе си и оставяйки се като обект на
въздействие на микроби и вируси, тъй като имунната защита реално е само-изключена. Или той
се самоубива като прекратява бдителността си към всички онези житейски фактори, които
реално застрашават живота на човека, но които обикновено биват стопирани като увреждащо
влияние в случаите на активно отношение към живота и преследване на реалистични житейски
проекти и цели.
При шизофренията, емпирични изследвания доказват наличието на нарушена фамилна
структура, свързаност и комуникация. По-специално, при повторната демонстрация на
патогенната роля на онова, което е назовано като „изразена емоционалност”[104;589],
включващо критични коментари, враждебност и емоционално свръх-включване, респ.
вмешателство и наличие на значителна физиологична реактивност при шизофреници настоящ
живот в относителност срещу не- относителност, подкрепя психологичната ориентирана към
влиянието на заобикалящата среда етиологична теория за шизофренното разстройство. Тезата е,
че патогенната фамилна структура, свързаността и комуникацията, които се наблюдават в
семействата на шизофреници са онтогенетично свързани с вътрешно интроецирани стимули
спрямо шизофренната персекуторна тревожност от унищожение, както и неговите найдраматичния израз в компулсивно шизофренно суицидно намерение е подтиквано от
халюцинаторни директиви и заплахи. Характерни и повтарящи се патогенни преживявания на
развитието, включващи отделяне, лишения, пренебрежение, отхвърляне, враждебност,
конфликти, критика, и натрапчивост в н.нар. „пред-шизофренни” значими взаимоотношения в
ранна детска възраст са интернализирани с травматичен афект и преживяване на виктимизация и
безпомощност, образувайки патологичен преживелищен модел на света, на най- значимите
други и на себе си. Травматичният афект, свързан с тези преживявания, води до образуването на
набор от организирани очаквания, както съзнателни и несъзнателни - „ фантастични структури”
[27; 598], които са засилени и изопачено от регресивен резонанс на травматичното повлияване с
ранни Его защити, мобилизирани срещу тези съкрушителни чувства описани при Феърбърн,
Гънтрип и Кернберг [27]. Тези фантастични структури, основаващи се на интернализация на
травматични преживявания междуличностни са описани в психоаналитичната литература като „
интроекти”, „ вътрешни преследвачи”, „ лош обект”, „анти-либидно Его , „ и „ не–Мен”, заради
техните злокачествени ефекти върху мисленето , чувствата и отношението към себе си и
другите. Хоровиц е предоставил възпроизведени емпирични доказателства, че стресиращи
събития „, дори и тези с по-малко влияние , отколкото на” травма”, „ да доведе до пристъпи на
натрапчиви и повтарящи се мисли , че ще продължат, дори ако се противопостави чрез
контролирани маневри.” [25; 57] Изследване на позиционирането, дискриминацията и
генерализацията на осъзнатата спрямо несъзнаваната тревожност и шизофренната тревожност,
би могло да се предположи, че съзнателната и несъзнавана тревожност от унищожение при
шизофрения е свързано с поддържането на хронични високи нива на тревожност и
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дискриминация на увредени стимули и свръх-генерализация на стимули със степен на
тревожност към ускоряване на събития от обкръжението. По същия начин, стимулирани от
тревожността интрузивни и повтарящи се мисли могат да бъдат свързани с укрепването на
хронично високи нива на тревожност при шизофрения, в които ужасяващи мисли, погрешни
схващания , налудности и халюцинации ще предоставят мощни стимули за презареждане и
обостряне на страхови реакции с автономни съпътстващи, осъзнаването на който може да
стимулира допълнително дезорганизация и декомпенсация в лицета на механизъм на
отрицателна обратна връзка с течение на времето.
Във връзка с онтогенетични междуличностни преживявания на травмата и чувство на
неудовлетвореност, пред-шизофренният индивид е организиран да очаква и предвижда
критика, враждебност, натрапчивост, отхвърляне и безпомощност по отношение на другите.
Тези организирани очакванията на свой ред предизвикват преживяването „да си убит” във
отношенията с другите. Шизофренната тревожност от унищожение изглежда феноменологично
свързана с „ травматичната” много повече, отколкото със „сигналната” тревога ; което е довело
до констатацията, че тя може да бъде по- точно да бъде описан като преживяване за терор.
Следователно, шизофрениците могат да наблюдават собствената си чувствителност към
емоционална стимулация и експлоатират социалното оттегляне като защита срещу
хиперстимулация. Въпреки оттеглянето обаче може да се намали страхът от унищожение,
породен във връзка с другите, оттеглянето има за резултат изолация и повишена аутистичност
може само да засили халюцинации на осъждане, ужасяващи, недоброжелателни
интернализирани фигури и фантазии, основаващи се на нарушаването на действителните
травматични преживявания междуличностни и модели на отношения, което води до обостряне
на тревожността от унищожение. Установено е, че шизофренните халюцинации могат да
възникнат в рамките на висока възбуда с редуцирани външни дразнители. Шизофренната
персекуторна тревожност от унищожение може следователно да създаде ужасяваща криза на
т.нар. „двойна връзка”, в която нито самотата, нито събраността с другите е поносима в дилемата
„потребност-страх”. Алармиращата опасност от тежко или продължително безпокойство от
унищожение е, че тя може да доведе до намерение за самоубийство като единствена алтернатива
за бягство от хронично преобладаващото ниво на терора. Парадоксът, че шизофренният индивид
трябва да бъде принуждаван да се самоубие в опит да избяга от заплахата или страха от
предстоящото унищожаване е разбираем, имайки предвид, че непосредственото изживяване на
интензивна тревожност от унищожение с нейните автономни съпътстващи - и често отхвърляни
като „соматични налудности” - е очевидно толкова болезнено непоносима , че самоубийството
се превръща в средство за бягство от такива безкрайни терористични състояния.
Важно е да се отчете в контекста на хипотези раната връзка между шизофренната
персекуторeн страх от унищожение и натрапчивото суицидно намерение, че данните от
изследвания в американска популация [41;380] подсказват степен на самоубийството на наймалко 10 на сто при извадка на шизофреници. Клиничните констатации насочват, че
естествената история на шизофрения може да се характеризира с относително висок риск от
самоубийство, и че шизофреници, които извършват самоубийство, могат да направят това на
по-ранна възраст.
Примерен случай, който илюстрира тези предполагаема динамика при шизофрения е
представен както следва:
На базата на клиничният опит и провежданите изследвания ясно може да се твърди, че
менталният конструкт тревожност от унищожение като симптоматология присъства във
висока степен при психотични състояния и шизофренно разстройство, както и че често се
отбелязва като продромален знак на първи психотичен епизод.
При субекти в риск от психотично заболяване е установено, че разстройство в
тревожността, не-диагностицирано и специфицирано по друг критерий е втората най - важна
характеристика на шизофрения с позитивна симптоматика. Наличието на силна социална

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1003

тревожност също е ясно демонстрирано при индивиди, които казано обобщено се намират в
ранна пред-психотична фаза. От друга страна в когнитивния модел за психозите, описан от
Морисън през 2001г. тревожността е обобщена като важен компонент от развитието на
психозата, като това се концептуализира като емоционална и физиологична реакция към
интерпретациите за разрушителни въздействия.
Тревожността от унищожение е съзнателно преживявания страх от предстояща
дезинтеграция и обезличаване.
Сравнявайки различни групи изследвани лица по критерий анихилираща тревожност
данните са категорични в много по – високите стойности при психотични пациенти в
сравнение на извадката в норма. Във втори план се отчита значимо по-висока тревожност
при пред-психотични индивиди и лица в ранна фаза от развитието на заболяването в
сравнение с хронифицирани шизофренни пациенти.
Клинично погледнато високите нива на анихилираща тревожност се отразяват по
много различни пътища, като напр. проблемност и оскъдност във възможния работен
договор с такъв пациент, както и нарушаване на стила на отношения с общия обслужващ
медицински персонал.
От друга страна подобно обостряне на тревожността от унищожение може да се
отрази в тежки и груби защитни действия, което потиска пластичността на психологичните
нагласи и е силно непродуктивно в психотерапевтична работа. Нещо повече, възбудените
нива на тревожност силно затрудняват коректното оценяване на ситуации от всекидневния
живот извън терапевтичния контекст, темите на което би следвало да се насочат по време на
психотерапията. В същото време не зависимо от начините, по което анихилиращата
тревожност повлиява клиничния контекст изглежда важно да се търсят начини за
намаляването на нивото на тревожност при групата на шизофренните пациенти в частност и
психотерапията изглежда много ценна възможност да се премине отвъд непосредствения
болезнен опит и да се работи по динамиката на несъзнаваните процесни конфликти.
Настоящото пилотно изследването, чийто теоретичен модел в частта на конструкта
страх от унищожение представяме тук, има за цел да провери възможностите на две
психологически методики – заедно с конструкта референтна активност - 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
Изследването на менталния конструкт тревожност от унищожение е организирано
като полу-структурирано клинично интервю на базата на оригинални само-оценъчни
въпросници HEI, създадени и адаптирани от автора на така формулираната клинична
конструкция д-р Марвин Хървич в САЩ. Причините за избора на избора на метода полуструктурирано интервю се налагат от една страна поради липсата на предварителна работа с
някой от инструментите, разработени от д-р Хървич в българска извадка и респ.
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стандартизация на някоя от пробите на HEI, а от друга страна спецификата на клиничната
извадка, където интервюто позволява много по – плавен и конструктивен контакт, отколкото
попълването на самооценъчен въпросник.
Конкретното клинично полу-структурирано интервю за оценка на степента на
преживяване тревожност от унищожение бе формирано като последователност от въпроси на
базата на самооценъчните въпросници HEI-25, HEI-30 и HEI-50, формиращи оценяването на
сериозни клинично значими нива на тревожност, рефлектиращи върху страхове от предстояща
дезинтеграция на личността; клинични въпросници, които могат да бъдат ползвани като
скрийнинг за разпознаване на личности, преживяващи значителна анихилираща тревожност,
както и като ценно помощно средство в откриването на специфичното съдържание на
тревожностите при изготвяне на терапевтични и рехабилитационни психично-здравни програми.
Основният фокус в методиките на д-р Хървич е извеждането на съзнателно преживяваните
страхове, свързани със сигурността и оцеляването. Тези преживявания са налични при всеки
един човек в различна степен и именно в контраста на интензивността си те определят
специфичната картина на менталното функциониране и общия жизнен стил. В случаите , когато
е налице сериозен стрес и, респ. или слабост на Его инстанцията индивидът преживява
травматични тревожности от интрузивна, дезорганизираща или инвалидизираща природа.
Основните, корелиращи помежду си измерения на търсената личностна променлива
анихилираща тревожност са както следва:
 Страх от заливане и невъзможност за самостоятелно справяне
 Страх от сливане с друг обект или хванатост в капан
 Страх от разпадане на кохезивността на личността или на капацитета на Его-то
 Страх от интрузивни посегателства
 Страхове от загуба на необходимата подкрепа и изоставяне
 Притеснения относно оцеляването и реагиране на ниво на катастрофична
менталност
Всяка една от тези клинични области е представена с по няколко въпроса в интервюто,
като общия брой на формулираните питания е 30.
Оценяването на отговорите на изследваните лица е организирано в точкова система от
0т. за липса на проявления на анихилираща тревожност извън приетите клинични норми до
4т. за екстремно високи нива на преживявана, демонстрирана и отчетена тревожност от
унищожение.
Съгласно изведените от д-р Хървич области на оценка на изследвания психичен
конструкт се формират три степени на проявеност на анихилираща тревожност – респ. ниска,
средна и висока степен, като при максимален сбор от 120т. ниска степен се отчита на нива до
40т., от 40 до 80т. за средно изразена степен и над 80т. за високи клинично обострени нива на
тревожност от унищожение.
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.
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Водещо в усилията на настоящата разработка е 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.
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.
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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Въведение: Когнитивните увреждания при множествената склероза (МС) поразяват около 35-70% от
заболелите. Често регистрирани са нарушения на вниманието, краткосрочната памет, абстрактното
мислене и екзекутивните функции. Друг съществен аспект от когнитивния спектър, уязвим при
пациентите с МС, е т. нар. социална когниция. Затрудненията в социалното възприятие и общуване
несъмнено допълнително влошават качеството на живот при тези болни и са пречка в ежедневната им
комуникация.
Цел: Да се изследват социалните когнитивни умения при пациенти с МС с различна степен на
инвалидност, като резултатите се съпоставят с тези на здрави контроли.
Материал и методи: изследвани са 20 здрави контроли и 40 пациента с МС. Съгласно EDSS (Expanded
disability status scale) болните са разделени на 2 групи: 1) болни с ниска степен на инвалидност, 2) пациенти
с висока инвалидност. Социалната когниция е оценена чрез въпросник Self-Compassion Scale (Neff) и
тестова батерия за „теория на съзнанието”: “faux pas” (4 кратки истории, в които трябва да се разграничи
изказано социално неприемливо мнение), описание на 6 черно-бели картини (диференциране на
когнитивно, афективно или физическо състояние на субекта), зрителен тест за емпатия (избор на найподходящото емоционално състояние от предложени 4 възможности). Статистическата обработка е
извършена чрез ANOVA и корелационен анализ.
Резултати: Според резултатите от въпросника на Neff не е налична съществена разлика в квотиента на
емпатия (КЕ) при изследваните лица от трите групи. Докато при зрителния тест за емпатия се регистрира
статистически значима разлика: най-висок КЕ при контролите, по-нисък КЕ - при пациентите с ниска
инвалидност и най-нисък - при болните с висока инвалидност. Болшинството от здравите контроли
разпознаха коректно „заблуждаващата” реплика при faux pas и дадоха задоволителни отговори на
уточняващите въпроси. Докато пациентите с различна степен на инвалидност направиха незадоволителна
интерпретация на ситуациите (p<0.05). Тълкуването на анимационните картини относно комплексното
ментално състояние на изобразените субекти е на практика еднакво добро при контролите и при
пациентите с ниска инвалидност, но пациентите с висока инвалидност дадоха незадоволителна
интерпретация. Участниците от нито една група не изпитаха затруднения при дефиниране на физическите
характеристики на обектите.

1008

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Заключение: нашето изследване установи нарушение на социалните когнитивни умения при пациентите с
МС, които като цяло са по-силно изявени при случаите с висока инвалидност. Вероятно това се дължи на
пръснатите демиелинизиращи лезии в асоциативната мозъчна кора.
Introduction: Cognitive impairment in multiple sclerosis (MS) affects approximately 35-70% of the patients. The
following neuropsychological domains are frequently deteriorated: attention, short-term memory, abstract
thinking and executive functions. Another important aspect of cognition, vulnerable in patients with MS, is so
called social cognition. Difficulties in social perception and communication undoubtedly further worsen the quality
of life and they became an obstacle in daily communication in these patients.
Aim: To study the social cognitive skills in MS patients with different degrees of disability, and to compared the
results with those of healthy controls.
Material and methods: 20 healthy controls and 40 patients with MS were included in the study. According to EDSS
(Expanded disability status scale) the patients were stratified into 2 groups: 1) patients with low degree of
disability, 2) patients with high degree of disability.
The social cognition was examines by Self-Compassion Scale Questionnaire (Neff) and test battery for assessment of
Theory of mind, “faux pas” (4 short stories, in which the subject should distinguish a social unacceptable opinion),
description of 6 black and white pictures (for differentiation of cognitive, affective or physical condition), visual
empathy test (selection of the most appropriate emotional state from 4 proposed possibilities). Statistical assessment
was performed by using ANOVA and correlation analysis
Results: According to the results of Neff questionnaire no significant difference was registered in the empathy
quotient (EQ) for the subjects from the three groups. While visual empathy test revealed statistically significant
difference regarding this index: highest EQ was registered in controls, lower EQ - in patients with low disability
and the st - in patients with high disability. The majority of healthy controls recognized correctly the "misleading"
replica in faux pas and gave also satisfactory answers to the supplementary questions. While the patient from both
groups (with different degrees of disability) made unsatisfactory interpretation of the situations (p <0.05).
Interpretation of the cartoons demanding description of the complex mental state of the depicted persons is
practically equally good in the controls and in patients with low disability, but patients with high disability gave
unsatisfactory interpretation. Participants from neither group experienced difficulties in defining physical
characteristics of objects.
Conclusion: our study found impaired social cognitive skills in MS patients, which in general is prominent in cases
with high disability. Perhaps this is due to the scattered demyelinating lesions in the associative brain cortex.

Въведение: Множествената склероза (МС) е автоимунно, хронично, възпалително,
демиелинизиращо заболяване на централната нервна система, поразяващо младата възраст
[1]. Дифузното увреждане на бялото мозъчно вещество от плаки на демиелинизация
възпрепятства функционирането на всички субсистеми на главния и гръбначния мозък:
страдат моторната дейност, сетивността, координацията, тазово-резервоарният контрол,
висшите корови функции [15]. Дегенерацията на сивото мозъчно вещество и коровата
атрофия допълнително задълбочават невроспихологичните увреди. Заболяването е социално
значимо и води до сравнително бърза инвалидизация [10].
Когнитивни нарушения се регистрират при около 35-70% от заболелите. Често
регистрирани са разстройства на вниманието, краткосрочната памет, абстрактното мислене и
екзекутивните функции [5, 6]. Всъщност този тип промени не са убегнали от погледа и на
откривателя на болестта - френският невропатолог Charcot, който ги включва в
първоначалното си описание през 1868 г. [3]. В продължение на много десетилетия е отдаван
приоритет на диагностиката и лечението на физическото страдание при МС, като
невропсихологичните нарушения са оставали на заден план. През последните години
интензивно се проучва нивото на когниция и на настроение при тези болни, като много от
изследователите откриват корелация между структурните мозъчни увреди и степента на
когнитивна промяна [11].
Друг съществен аспект от когнитивния спектър, уязвим при пациентите с МС и все
още непълноценно проучен, е т. нар. социална когниция [2,7].. Затрудненията в социалното
възприятие и общуване несъмнено допълнително влошават качеството на живот при тези
болни и са пречка в ежедневната им комуникация. Изказана е хипотеза за евентуалната
връзка между менталната когниция, нивото на настроение и социална когниция. Голяма част
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от невролозите, работещи по проблема, защитават тезата, че структрурните промени на
мозъка, дифузно ангажиращи важни интегративни зони, са първопричината за подобен тип
увреди [8]. Не са малко и поддържащите на становището, че се касае за коморбидност в
рамките на едно социално значимо заболяване като МС.
Цел: Да се изследват социалните когнитивни умения при пациенти с МС с различна
степен на инвалидност, като резултатите се съпоставят с тези на здрави контроли.
Материал и методи: Проучването е извършено в Клиника по неврология на МБАЛНКБ – София през интервала септември 2013-февруари 2014 от екип, включващ невролог,
психолог и статистик. Изследвани са 20 здрави контроли и 40 пациента, страдащи от МС.
Контролните лица са на възраст 43±12г., 13 жени и 7 мъже, без анамнеза за сигнификантно
соматично заболяване, както и за психоемоционални проблеми. Пациентите са с установена
клинично сигурна МС според ревизираните диагностични критерии на MacDonald (2010)
[15]. Съгласно EDSS-Expanded disability status scale (златен стандарт за определяне на
инвалидността при МС) [9] болните са разделени на 2 групи: 1) пациенти с ниска степен на
инвалидност - EDSS<3.5т., 2) пациенти с висока инвалидност - EDSS≥3.5т. Средната възраст
на пациентите с ниска степен на инвалидност е 40.9±11.4 г. (14 жени и 6 мъже), а на болните
с висока степен на инвалидност- 43.5±8г. (12 жени и 8 мъже).
Социалната когниция е оценена чрез въпросник Self-Compassion Scale (Neff) и тестова
батерия за „теория на съзнанието”.
Въпросникът на Neff оценява емоцията, която човек изпитва в отговор на собствено
страдание, и която мотивира желанието му да си помогне. Т.е. отговорите от въпросника
дават информация относно нивото на емпатичен дистрес. Тестът се състои от 26 въпроса,
обхващащи 6 психологически категории: толерантност към себе си, самокритичност, обща
хуманност, изолираност, грижовност, осъзнаване, свръх-идентифицитане. Субгрупите
толерантност към себе си и самокритичност включват по 5 въпроса, а всички останали
субгрупи - по 4 въпроса. Въпросите от различните категории са разпределени
непоследователно в рамките на теста. От изследвания се изисква да попълни една от 5
възможности за всеки от въпросите - минимална оценка 1 (никога), максимална оценка 5
(почти винаги). При анализа на резултатите са използвани както субскоровете на отделните
категории, така и сумарният скор – сбор от скоровете от всички категории.
Tестоватa батерия, основана върху „теория на съзнанието” включва: “faux pas”,
описание на 6 черно-бели картини, зрителен тест за емпатия.
“Faux pas” включва 4 кратки истории, прочетени на глас от екзаминатора, за всяка от
които изледваното лиице трябва да разграничи изказано социално неприемливо мнение.
Историите съдържат ситуации, близки до тези в ежедневието. Ако болният отговори, че не
открива неловкост в ситуацията, отговорът се счита за неприемлив. Ако изследваният посочи
несъответното поведение на конкретен участник в историята, е необходимо да отговори на
допълнителни уточняващи въпроси, които определят решаващия скор.
Тестът
за интерптерация на черно-бели графични изображения изисква от
изследвания да опише представените зрителни стимули, като се отдава значение на оценката
на намерението и/или емоционалното състояние на субектите (при 2 от изображенията). При
други две графики се изисква ориентиране в общата ситуация, описание на представените
лица и на извършваната от тях дейност, както и намиране на връзката между тях. При
последната двойка изображения са изложени обекти и субекти по безразборен начин, без
каквато и да е връзка между тях (т.нар. jumbled pictures). Изследването позволява
диференциране на когнитивното, афективното или физическото състояние на представените
субекти.
Зрителният тест за емпатия предоставя допълнителна оценка на емпатията.
Представени са 36 последователни снимки, изразяващи различни чувства. Снимката включва
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част от лицето - очите и близко разстояние от около 1.5 см около тях. По този начин се
избягва подпомагане от мимиката на лицето. От изследваното лице се изисква да подчертае
един от четири възможни отговора, който според него съответства най-точно на
емоционалното състояние на снимката.
Статистическата обработка е извършена чрез ANOVA и корелационен анализ.
Невропсихологичните изследвания са проведени в спокойна обстановка, в присъствие
единствено на екзаминатора и на изследваното лице. Изискване към болните преди
тестиране е да са отпочинали, в добра обща кондиция. Средната продължителност на
изследването при отделните лица е около 1.5-2 часа.
Резултати: Резултатите от въпросника на Neff не показват статистически значима
разлика в сумарния квотиент на емпатия (КЕ) при изследваните лица от трите групи (таблица
1). При анализиране на отделните психологически категории се установява статистически
сигнификантна разлика между средноаритметичните стойности на следните субскорове:
„толерантност към себе си” (между пациентите с ниска и с висока инвалидност) и
„самокритика” (между контролните лица и болните с висока степен на инвалидност).
Таблица 1: Резултати от попълването на въпросника на Neff
Сумарен квотиент на емпатия
(mean)
Стандартно отклонение (SD)

Контроли

EDSS<3.5

EDSS≥3.5

89.8

100.2

85.35

13.2

14.1

11.2

Докато при зрителния тест за емпатия се регистрира отчетлива разлика в резултатите.
Съответно най-висок КЕ е установен при контролите, по-нисък КЕ - при пациентите с ниска
инвалидност и най-нисък - при болните с висока инвалидност (виж фигура.1) и 2)
Зрителен тест за емпатия

Квотиент на емпатия

35
30

30

25

25
22

29

24

23

22

20

21

25
24

28

26

25

21
20
18

27

26

25
23

21

17

15

30
28

23

18

15

30

17

23
20

23

21

24
22

22

19

22

20

19

18

18

16

15

13

10

26
23

25

контроли

22
19

15

20

19
18

16

пациенти с ниска
инвалидност
пацинти с висока
инвалидност

10

5
0
Изследвани
лица

Фигура:1: Резултати от зрителния тест за емпатия

Съгласно инструкцията на зрителния тест за емпатия квотиент под 22 се приема за
незадоволително ниво на емпатия. Съгласно този праг процентното съотношение на лицата с
понижена емпатия при тествания контингент е следното: 5 лица от контролната група (25%),
10 души от болните с ниска степен на инвалидност (50%) и 11 души от групата пациенти с
висока степен на инвалидност (55%). Средноаритметичните стойности от сумарния скор от
зрителния тест за емпатия са посочени в таблица 2.
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Таблица 2: Средноаритметичен скор при изследваните лица според зрителния
тест за емпатия
Квотиент на емпатия (mean)
Стандартно отклонение (SD)

Контроли
24.1
3.6

EDSS<3.5
21.3
4.3

EDSS≥3.5
19.65
3.8

От таблицата е видно, че средноаритметичната стойност на квотиента на емпатия при
контролните лица е в рамките на нормата съгласно литературните източници по темата.
Пациентите от двете групи показват понижено ниво на емпатия, като нарушението е малко
по-изразено за пациентите с висока степен на инвалидност. Статистически значима разлика
се установява между средноаротметичните скорове на контролните лица и на пациентите с
висока степен на инвалидност (р<0.05).
Относителният дял на лицата с понижен КЕ съгласно зрителния тест за емпатия е
представен на фигура 2.

Фигура 2
Болшинството от здравите контроли разпознаха коректно „заблуждаващата” реплика
при faux pas и дадоха задоволителни отговори на уточняващите въпроси. Докато пациентите
с различна степен на инвалидност направиха незадоволителна интерпретация на ситуациите
(p<0.05). На фигура 3 е показано нивото на справяне по отношение на слухово представените
задачи при faux pas. От фигурата прави впечатление, че повечето от половината контролни
лица (64%) са направили коректна интерпретация на четирите разказа, докато този процент
намалява приблизително наполовина при пациентите от останалите две групи (съответно
45% при болните с ниска инвалидност- 9 болни и 37% при болните с висока инвалидност - 7
болни). Задоволително обяснение на 3 от ситуациите дават 6 от здравите лица (27%), 9 от
пациентите с ниска инвалидност (45%) и 8 от пациентите с висока степен на инвалидност
(42%). Неправилно идентифициране на 2 от ситуациите направиха 2 от контролните лица
(9%), един от болните с ниска инвалидност (5%) и трима от болните с висока инвалидност
(16%). Несправяне с интерпретацията на 3 от разказите (разпознаване на една от ситуациите)
беше отчетено при 5% от двете групи болни (съответно при 1 пациент от всяка от групите).
Неуспешна интерпретация на четирите слухово представени разказа не беше регистрирана
при нито едно от изследваните лица. Най-добро разбиране на ситуациите показват здравите
контроли, а най-лошо – пациентите с висока степен на инвалидност (р<0.05). Разликата в
резултатите на “faux pas” между контролните лица и двете групи болни е статистически
значима (р<0.05).
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Фигура 3
Тълкуването на чернобелите картини относно комплексното ментално състояние на
изобразените субекти е на практика еднакво добро при контролите и при пациентите с ниска
инвалидност, но пациентите с висока инвалидност дадоха незадоволителна интерпретация на
намеренията и емоциите на зрително представените субекти в съответната обстановка (виж
фигура 4).

Фигура 4
Участниците от нито една група не изпитаха затруднения при дефиниране на
физическите характеристики на обектите.
Обсъждане: Резултатите от въпросника Self-compassion scale (Neff) не показаха
предполаганата от нас зависимост между понижения сумарен емпатичен скор и тежестта на
инвалидност. Съгласно получените отговори квотиентът на емпатия при пациентите с висока
инвалидност се доближава до този на здравите лица, докато най-висок емпатичен скор се
регистрира при болните с ниска степен на инвалидност. Единствената сигнификантна
разлика в нивото на самооценка е по отнишение на субскалите, отразяващи „толерантност
към себе си” и „самокритика”. Пациентите с ниска степен на инвалидност проявяват към
себе си по-високо ниво на толерантност спрямо болните с тежка степен на инвалидност
(р<0.05). Най-ниска самокритика показват отговорите на контролните лица, а най-висока тези на болните с тежка степен на инвалидност, като разликата е статистически значима
(р<0.05). Отговорите на пациентите относно останалите подкатегории като обща хуманност,
изолираност, грижовност, осъзнаване, свръх-идентифицитане се доближават до тези на
здравите контроли. Въз основа на резултатите от въпросника на Neff бихме могли да
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предположим, че връзката между пациента с МС и околния свят е в голяма степен запазена.
Тъй като се касае се за самооценка от страна на изследваното лице, приемаме, че
въпросникът е в по-голяма степен субективен в сравнение с останалите приложени от нас
невропсихологични тестове. От друга страна, сравнително честа проява при пациентите с
МС, особено в напреднала фаза на болестта, са намалена критичност, еуфория, ментални
нарушения, които биха попречили на обективността на самооценката [4]. В подкрепа на
посочената теза е установената закономерна зависимост между квотиента на емпатия, оценен
чрез зрителния тест за емпатия, и степента на инвалидност. При последния тест се
установява понижаване нивото на емпатия със задълбочаване на инвалидността при
пациентите с МС.
При тестовете за интерпретация на чутото (“faux pas”) се наблюдава ясна тенденция в
посока „несправяне”, като най-добро разбиране на ситуациите показват здравите контроли, а
най-лошо – пациентите с висока степен на инвалидност (р<0.05). Подобен е резултатът и от
тестовете с черно-бели изображения, копмонент от тестовата батерия, основаваща се на
теорията на съзнанието. Затруднената интерпретация на пациентите при слухово и зрително
представените тестове посочва нарушение на социалните когнитивни умения и
задълбочаването им при прогресията на болестта. Пациентите често не разбират намеренията
и емоциите на околните, което смущава комуникацията и ежедневното им функциониране.
В хода на заболяването прогресивно нарастват физическата инвалидност и
когнитивния спад. Това води до затруднено справяне с рутинни ежедневни дейности, което
се съпстства с чувство за несигурност и безполезност. Логично би било обяснението, че
физическата инвалидизация на пациентите с МС води до съпътстващи промени в
настроението и в социалното общуване [14]. Всъщност тази хипотеза е била доминираща в
продължение на множество десетилетия. През последните години с прилагането на
съвременни невроизобразяващи изследвания (нови поколения ЯМР с висока разделителна
способност) и на неврофункционални изследвания като позитронна емисионна томография
(ПЕТ) и функционален ядреномагнитен резонанс (фЯМР) нараства броят на доказателствата
по отношение значимата роля на интегративни региони от мозъчния субстрат като таламус,
лимбична система, префронтална и медиотемпорална кора, както и на невротрансмитери и
невронални рецептори [12, 13].. Бумът в неврогенетиката в голяма степен аргументира
генетичната предиспозиция към нарушения на настроението и когницията, а от друга страна
- към отключване на автоимунното заболяване. Остава открита дискусията относно
нарушените социални когнитивни умения при МС, а именно- дали са следствие от дифузно
пръснатите структурни лезии на мозъка или се касае за коморбиден психосоциален феномен.
Заключение: Нашето изследване установи нарушение на социалните когнитивни
умения при пациентите с МС, които като цяло са по-силно изявени при случаите с висока
инвалидност. Вероятно това се дължи на пръснатите демиелинизиращи лезии в
асоциативната мозъчна кора.
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СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПЕРСОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ1
проф. Дора Стоилова Левтерова, дн
ПУ“Паисий Хилендарски“
SUBJECTIVE WELL-BEING AND PERSONAL IDENTITY OF THE
PEOPLE WITH DISABILITIES
Prof. Dora Stoilova Levterova, DSc
PU “Paisii Hilendarski”
Резюме: Статията анализира субективното благополучие при хора с увреждания през призмата на
социалното приемане и персоналната идентичност. Всички досегашни изследвания, макар и оскъдни,
демонстрират, че социалното приемане и персоналната идентичност са предиктор за субективното
благополучие. Целта на настоящото изследване е установяване на влиянието на различните аспекти на
социалното приемане и персоналната идентичност върху субективното благополучие. Проведено е
изследване с мулти-айтемен въпросник с включени скали за обективните условия и субективните
перцепции при хора без увреждания и при хора с увреждания. Резултатите показват, че социалното
приемане и персоналната идентичност водят до повишаване на субективната перцепция и субективното
благополучие при хора с увреждания, а само социалното неприемане и персоналната не-идентичност има
отрицателно влияние на субективното благополучие при хора с увреждания.
Abstract: The article analyzes the subjective well-being of the people with disabilities in terms of social
acceptance and personal identity. All previous studies, although scarce, demonstrate that social acceptance and
personal identity are a predictor of subjective well-being. The purpose of this study is to establish the impact of
the various aspects of the social acceptance and personal identity on the subjective well-being. A study was
conducted with multi-item questionnaire including the scale objective conditions and subjective perceptions in
people without disabilities and people with disabilities. The results show that the social acceptance and personal
identity increase the subjective perception and the subjective well-being in people with disabilities, but the social
non-acceptance and personal non-identity have a negative impact on the subjective well-being of people with
disabilities.

ВЪВЕДЕНИЕ
Благополучието най-често се свързва с добро здраве, удовлетвореност от фамилния и
професионалния контекст, социалното приемане, щастието и идентичността. Субективното
благополучие може да се изменя динамично и плавно съобразно конкретните социални
ситуации и персоналните перспективи. Субективното благополучие не винаги е очевидно и
ясно за социалния контекст, защото преминава от актуално към ретроспективно и/или към
бъдещо благополучие. Преходите не винаги са безболезнени и лесни, дори поддържането на
субективно благополучие не винаги обезпечава позитивно житейско функциониране.
Сложността в определянето на благополучието като позитивното психично функциониране,
решава Ryff като създава таксономия или многоизмерен модел на психичното благополучие
и извежда 6 компонента или основни измерения на успешното функциониране:
себеприемане, цел в живота, личностно израстване, установяване на позитивни
взаимоотношения с другите, способността за справяне с ежедневните предизвикателства на
средата, независимост [5, 7].
В мета-анализа на благополучието, направен от DeNeve и Cooper [2] се отбелязва, че е
налице интеракция между личността и две дименсии на субективното благополучие:
афективна дименсия и когнитивна дименсия [1,10]. Тъй като когнитивната дименсия е
представена от удовлетворност от живота, а афективната дименсия е представена от
позитивен и негативен афект, както и баланса между тях, може да се приеме отделно
1
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съществуване на емоционална дименсия или емоционален компонент на благополучието.
Емоционалните конструкти на личността се влияят от социалните фактори. В този контекст,
предубежденията, стереотипите и стигмите се явяват предиктори за субективното
благополучие. Субективното благополучие на хората с увреждания се интерпретира
предимно в контекста на социалното включване, социалната сигурност, социалната подкрепа
и социалното приемане.
Социалното приемането на другите и идентичността на хората с увреждания е важен
конструкт в релациите за разбиране на оценяващите процеси относно уврежданията и
социалната отговорност на хората с увреждания. Според Wright [10], докато няма ясно
разпознаване на приемането на уврежданията като персонална характеристика, то
защитаването на хората с увреждания е сложно и объркано в контекста на тяхната
идентификация и техния живот. Тя конкретизира, че социалното приемане на увреждането
може да загатва генерално приспособяване, защото е представено като перспектива на
зрялата личност. Хората с увреждания и социалните влияния могат да се интерпретират в две
дименсии: персоналното приемане на увреждането от лицето, което е носител на
увреждането и идентифицирането с него, и социалното приемане на лицето с увреждане.
Обективните условия на живот, субективни перцепции за собствения живот и
персоналната идентичност се явяват предиктори на субективното благополучие. Към обективни
условия на благополучието се отнасят: доход (материално благосъстояние); професионалната
заетост; образованието; религията; брака и семейството; поведението и начина на живот като
социалните контакти и видовете активности; пола; биологическите фактори; личностовите
характеристики. Към субективни перцепции се включват: социално приемане, генерална
удовлетвореност от живота; удовлетвореност от собственото здраве; емоциите, свързани със
стигмите и стереотипите, самооценката, персоналната идентичност и др.
Направеният опит за създаване и апробация на скала за субективно благополучие и
персонална идентичност на хора с увреждания, теоретично се обосновава чрез теорията на
Seligman за благополучието и разцвета [8] и теорията за приемане на липсата [11]. Тези
теории фокусират към позитивно функциониране на човека в социума и към процес на
изграждане на модели, елиминиращи обезценяването на възможностите на хората с
увреждания, на техните ценности като качествен и количествен континиум, субординация на
физическите релации към ценностите на другите, ефекта на увреждането и трансформацията
на ценностите за компаративния статус на индивида.
Теорията за приемане на липсата, свързана с уврежданията, се представя чрез
анализиране в други съществуващи теории за социални поведения, социалната позиция и
детерминираност на отношението към хората с увреждания. Детерминантите на теорията за
приемане на липсата се коренят в:
• социокултурна - психологическа теория [11], според която са очевидни типично
сегрегационни модели към хората с увреждания,
• афективно-когнитивна теория, според която социалната перцепция на хората с
увреждания зависи от предварителните нагласи и вярвания, намерили отражение в
съответните общи и специфични норми. В смисъла на тези тълкувания хората с
увреждания вярват, че те са отговорни за собственот си увреждане, особено ако
съществува вероятност за вирусен
или екстернален
етиологичен фон на
увреждането.
• теория за минал опит и минали ситуации, според която миналото
детерминира атитюди към ранни влияния в живота и опит от миналото. Този
минал опит асоциира с родителските врявания, нагласи, морални приемания и
негативни персонални релации към болести, увреждания и здравословни проблеми.
Така хората с увреждания се приемат не особено сериозно, с известен отенък на
снизходителност и съжалителност, но не и като равни.
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• външно ориентирана теория, която асоциира с демографски и персонални
вариации на средата, които хората без увреждания наблюдават и постановяват
негативни атитюди към хората с увреждания. Персоналните характеристики
асоциират с негативни атитюди чрез самооценката, тревожността, ригидността,
агресията, липсващи концепти на хората без увреждания за хората с увреждания,
като за хора имащи негативно поведение, несигурност, свръхзависимост и
финансова нестабилност. По отношение на уврежданията значение имат вида и
типа на увреждането, и възможностите професионална реализация и кариерно
развитие. В тази теория също хората с увреждания изглеждат като заплаха за
обществото. Разпознаването на различни видове увреждания е социалното
представяне на ключовете за социални реакции към хората с увреждания.
Научен проблем
Същността на научния проблем е фокусирана върху недостатъчното прецизиране и
изучаване, до момента, на субективното благополучие и персоналната идентичност на хората
с увреждания. Социалното приемане е ключът за идентичността, включително и за
персоналната идентичност, а персоналната идентичност е ключът за субективното
благополучие. Субективното благополучие е енигма в по-комплексните парадигми за хората
с увреждания.
Изследователски модел
Целите на изследването са изведени към апробиране и установяване на динамиката на
връзката на обективните условия на живот, субективните перцепции и влиянието на
социалното приемане и персоналната идентичност в ролята им на детерминанти на
субективното благополучие.
Основната задача на изследването е да се проучат обективните условия и
субективните перцепции повлияни от социалното приемане и персоналната идентичност
като детерминанти на субективното благополучие.
В хипотетичен модус се приема, че субективните перцепции, свързани със социално
приемане и формирана персонална идентичност допринасят за по-високо субективно
благополучие.
Метод на изследването е Скалата за субективно благополучие и персонална
идентичност на хората с увреждания /СБПИ/
Скалата за субективно благополучие и персонална идентичност на хората с
увреждания е авторска. Скалата съдържа 40 айтеми. Всички твърдения са отнесени към
хората с увреждания. Айтеми 37 и 38 представят и категории деца с увреждания, и съответно
със специални потребности.
Инструментариум. На всеки айтем се избира и се отбелязва отговор: верно или
неверно.
Процедура. На участниците в изследването се дава в писмен вид следната инструкция
„Моля, подчертайте, спрямо Вашите разбирания, дали даденото твърдение е верно или
неверно. Обърнете внимание на първия си отговор и не се опитвайте да мислите твърде
дълго върху нито едно твърдение.” Времето за отговори не е лимитирано.
Използвана е статистическа програма SPSS 18.
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Участници в изследването
Участниците са 118 лица - студенти, разпределени по равно в схемата участници с и
участници без увреждания, но в изследването не са контрабалансирани в схемите: възраст и пол.
Един от важните провокатори на идеята за изследване и анализ на субективното
благополучие, социалното приемане и идентичност на хората с увреждания е дълго
наблюдаваното обстоятелство, а и фактическа ситуация, че много често решенията за хората
с увреждания се вземат от хора без увреждания. Разбира се, хуманно и доброжелателно, но
много често в онзи снизходително-съчувствен модел при който, към хората с увреждания е
налице отношение като към малки и безпомощни същества. Този подход, продължително
наблюдаван, смущава както хората без увреждания, така и хората с увреждания.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ
1. Психометрични характеристики на скалата СБПИ
Табл.1.

Табл.2.

Суров бал по скалата СБПИ
за групата
хора без увреждания

Суров бал по скалата за СБПИ
за групата
хора с увреждания
Суров бал

Суров бал
стойности честота

процент

кумулативен
процент

стойности честота процент

кумулативен
процент

16

1

1,7

1,7

30

2

3,4

3,4

19

2

3,4

5,1

32

2

3,4

6,8

20

3

5,1

10,2

33

3

5,1

11,9

21

7

11,9

22,0

34

1

1,7

13,6

22

7

11,9

33,9

35

10

16,9

30,5

23

14

23,7

57,6

36

5

8,5

39,0

24

11

18,6

76,3

37

14

23,7

62,7

25

7

11,9

88,1

38

7

11,9

74,6

26

4

6,8

94,9

39

10

16,9

91,5

27

3

5,1

100,0

40

5

8,5

100,0

общо

59

100,0

общо

59

100,0

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1019

Хистограма на честотното разпределение на суровия бал по скалата СБПИ
за двете групи участници
Фиг.1.

Фиг.2.

Хората с увреждания показват по-високи резултати по скалата СБПИ от хората без
увреждания. Суровия бал при хората с увреждания започва от 30-40 и средно 36,63, докато
при хората без увреждания е от 16-27 със средно 23,07. Резултатът макар и изненадващ, не е
нелогичен и е показателен, че изискванията за „нормалност“ към хората с увреждания
/съобразно продължителното доминиране на медицинския модел/ са провокирали „ефекта на
увреждането“ т. е., в резултатите се демонстрират субективните перцепции зя социалното
приемане и самоопределяне на хората с увреждания като притежаващи увреждания и
носители на неблаговидни етикети. В обяснителен план, не би могъл да се подмине и факта,
че различните хора по-лесно приемат конвенционалното поведение. Но, хората, които не са
различни по признак здраве - увреждане, демонстрират липса на информация за хората с
увреждания и нежелание за социално приемане. Социалното неприемане стопира
„генералното благополучие като каскаден процес на непрекъснато самообогатяване,
самостоятелни избори, ефективни решения и поведенчески изпълнения. Най-често
генералното благополучие се свързва със щастието. Човек извлича щастието от способността
правилно да проектира какво би му донесло щастие в бъдещето, а не от нещата, които
настина се случват. Хората са единствените създания, които реално обмислят стъпки напред
и конкретно умението да си представяме бъдещето е „определящият аспект на нашата
човешка природа" [12] .Концептуалното разбиране се свежда до тезата, че повечето хора се
чувстват далеч по-щастливи, очаквайки предстоящо събитие, отколкото когато то се случва.
Друг обяснителен модел може да се изведе по признак стереотипи - идентичност. Налице е
приписана идентичност на хората с увреждания от хората без увреждания, и приписаната
идентичност е в континиума на специфични социални роли. Социалните роли са подвластни
на предразсъдъци и стереотипи, и в този смисъл могат да се влияят от просоциалност или
манипулативност. Индивидуалните перцепции като социалното приемане и измерване на
желателността на различни поведения се презентира от обща и социална желателност в двата
й основни компонента: „истинска” и „необходима за социално одобрение” [7].
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Табл. 3.

Статистики за хората без увреждания
Описателни статистики за скалата
Общ брой
Минимално максимално
участници
59

16

27

медиана

Долен
квартил

23

Горен
квартил

Среден Стандартно
Асиметрия
бал
отклонение

22

24

23,07

2,140

Ексцес

-0,550

0,996

Табл.4.

Статистики за хората с увреждания
Описателни статистики за скалата
Общ брой
Минимално максимално медиана
участници
59

30

40

Долен
квартил

37

Горен
квартил

35

39

Среден Стандарнто
Асиметрия Ексцес
бал отклонение
36,63

2,399

-0,829

0,534

Асиметрията е положителна и е малка за скалата за двете групи, което означава, че
резултатите са изместени в леко в ляво към по-ниските стойности на суровия бал.
Проверка на хипотезата за нормалност на разпределнието на суровия бал по
скалата за СБПИ
Табл.5.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Суров бал
N
Normal Parametersa
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

118
29,85
7,175
,196
,191
-,196
2,128
,000

a. Test distribution is Normal.

От направената проверка за нормалност на разпределението за скалата се приема по
критерия на Колмогоров-Смирнов (тестовата статистика е Z=2,128). Следователно
разпределението на суровия бал по скалата е нормално.
Надеждност по Алфа на Кронбах (по всички айтеми)
Надеждност по Алфа на Кронбах по всички айтеми на скалата е 0,901, което означава,
че скалата е с много добра надеждност. Броят на айтемите е 40. Броя на случаите е 118. От
данните е ясно, че надеждността няма да се промени значително и не е необходимо да се
премахва който и да е айтем.
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Табл.6.

Item-Total Statistics
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Item Deleted
Total Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemTotal Correlation
Item Deleted Item Deleted

айтем1

28,96

51,408

-,006

,904

айтем21

28,94

51,270

,030

,903

айтем2

29,03

51,615

-,051

,905

айтем22

28,92

50,755

,172

,901

айтем3

28,92

51,600

-,050

,903

айтем23

28,89

51,689

-,086

,903

айтем4

28,92

51,490

-,021

,903

айтем24

28,90

51,306

,040

,902

айтем5

28,95

51,741

-,081

,904

айтем25

29,40

46,720

,661

,895

айтем6

29,33

46,172

,742

,893

айтем26

28,92

51,018

,111

,902

айтем7

28,95

51,519

-,030

,904

айтем27

29,02

51,213

,023

,904

айтем8

28,94

51,321

,018

,903

айтем28

29,03

50,905

,076

,903

айтем9

28,99

51,222

,027

,904

айтем29

28,93

50,713

,173

,901

айтем10

29,33

46,018

,765

,893

айтем30

28,94

50,808

,141

,902

айтем11

29,31

45,858

,792

,892

айтем31

28,96

50,554

,185

,901

айтем12

29,28

45,998

,776

,892

айтем32

29,31

45,427

,860

,891

айтем13

29,35

45,853

,791

,892

айтем33

28,93

50,936

,117

,902

айтем14

29,26

46,178

,752

,893

айтем34

28,91

50,820

,179

,901

айтем15

29,29

45,711

,819

,892

айтем35

28,93

50,987

,104

,902

айтем16

29,30

45,988

,774

,892

айтем36

29,31

45,530

,844

,891

айтем17

29,32

45,502

,847

,891

айтем37

29,33

47,334

,564

,896

айтем18

29,36

46,043

,761

,893

айтем38

28,97

50,367

,211

,901

айтем19

29,36

45,943

,777

,892

айтем39

29,25

46,875

,646

,895

айтем20

28,90

51,545

-,036

,903

айтем40

29,22

48,566

,396

,899

Табл.7.

Статистики за скалата
средно

дисперсия
9,85

стандартно отклонение
51,481

брой айтеми
7,175

Анализ на тестовите айтеми за СБПИ общо за двете групи

40

Табл.8.

Айтемни статистики
айтеми

средно

Стандартно
отклонение

айтем1

,89

,314

айтем21

,91

,292

айтем2

,82

,384

айтем22

,92

,267

айтем3

,93

,252

айтем23

,96

,202

айтем4

,92

,267

айтем24

,95

,221

айтем5

,90

,304

айтем25

,45

,500

айтем6

,52

,502

айтем26

,93

,252

айтем7

,90

,304

айтем27

,83

,377

айтем8

,91

,292

айтем28

,81

,391

айтем9

,86

,353

айтем29

,92

,280

айтем10

,52

,502

айтем30

,91

,292

айтем11

,53

,501

айтем31

,89

,314

айтем12

,57

,497

айтем32

,54

,500

айтем13

,50

,502

айтем33

,92

,280

айтем14

,58

,495

айтем34

,94

,237

айтем15

,56

,499

айтем35

,92

,280

айтем16

,55

,500

айтем36

,54

,500

айтем17

,53

,501

айтем37

,52

,502

айтем18

,49

,502

айтем38

,87

,335

айтем19

,48

,502

айтем39

,59

,493

айтем20

,95

,221

айтем40

,63

,486

айтеми

средно

Стандартно отклонение
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Средните стойности определят трудността на айтемите. При индекс на трудност по
голям от 0,80 означава че айтема е лесен. Айтеми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 34, 35 и 38 са лесни и за двете групи. Останалите айтеми са нормално трудни.
Няма айтеми, които да са трудни или много трудни.
Табл.9.

Дискриминативна сила
Item-Total Statistics
айтеми

Дискриминативна сила

айтеми

Дискриминативна сила

айтем1

-,006

айтем21

,030

айтем2

-,051

айтем22

,172

айтем3

-,050

айтем23

-,086

айтем4

-,021

айтем24

,040

айтем5

-,081

айтем25

,661

айтем6

,742

айтем26

,111

айтем7

-,030

айтем27

,023

айтем8

,018

айтем28

,076

айтем9

,027

айтем29

,173

айтем10

,765

айтем30

,141

айтем11

,792

айтем31

,185

айтем12

,776

айтем32

,860

айтем13

,791

айтем33

,117

айтем14

,752

айтем34

,179

айтем15

,819

айтем35

,104

айтем16

,774

айтем36

,844

айтем17

,847

айтем37

,564

айтем18

,761

айтем38

,211

айтем19

,777

айтем39

,646

айтем20

-,036

айтем40

,396

С добра дискриминативна сила са айтеми: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 32,
36, 37. С не добра дискриминативна сила са айтеми: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, ,31, 33, 34, 35.От преработка могат да имат нужда айтеми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35 тъй като едновременно са лесни и имат не добра
дискриминативна сила.
2. Факторен анализ
Проверка на хипотезата за влияние на независимия фактор група върху скалата СБПИ.
Проверка е направена по план за еднофакторен експеримент, където субективното
благополучие и идентичността е зависима променлива, а независим фактор е факторът група
с две равнища - група от участници с увреждания и група от участници без увреждания.
Проверката е направена с АNOVА.
Табл.10.
Таблица на ANOVA
Суров бал
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

Mean Square

F

5423,729

1

5423,729

599,525

116

5,168

6023,254

117

Sig.
1,049E3 ,000
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Фиг.3.

Влияние на фактора група върху суровия бал по скалата СБПИ
Влиянието на независимия фактор група върху зависимата променлива суров бал по
скалата СБПИ е статистически съществена (p = 0,0000). Хората с увреждания показват
съществено по-високи средни резултати по скалата за социално приемане от хората без
увреждания. Стойностите и в двете групи са близки едни до други.
3. Клъстърен анализ на айтемите по първичните данни
Фиг.4.

1024
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От клъстърния анализ могат да се определят две субскали съответно от следните
айтеми: Субскала 1: 1, 8,22, 29, 31, 38, 21, 24, 4, 30, 26, 33 ,34,35, 23, 27, 28, 2, 9, 3, 7, 5, 20.
Субскала 1 се разделя на три големи и един малък клона. Субскала 2: 6, 11, 17, 32, 19, 15, 10,
13, 12, 36, 18, 25, 14, 16, 37, 39, 40. Субскала 2 се разделя на три големи и два малки големи
клона. Дендограмата се оформя съвсем отчетливо и категорично.
В субскала 1 /едно/ се оформят следните няколко клона по отношение на групирания
на айтеми:
В първия клон на субскала 1 се групират:
• Айтем 1. Повечето хора смятат, че няма разлика между инвалидност, увреждане и
специални потребности и айтем 8. Повечето хора смятат, че когато правят дарения за
хора с увреждания се застраховат срещу евентуално увреждане. Видно е, че социумът
е подвластен на стереотипи от благотворителния и медицинския модел.
• Айтем 22. Повечето хора смятат, че журналистите използват архаични термини за
хората със специални потребности и айтем 29. Повечето хора смятат, че хората с
увреждания са злобни и завистливи. Влиянието на медийния образ за хората с
увреждания продъжава да поддържа негативните стереотипи и предубеждения към
хората с увреждания. В тази интеракция е необходимо да се търси промяна на
стереотипите за хората с увреждания, които влияят негативно на субективното
благополучие на хората с увреждания през призмата на адекватно самооценяване и
самоопределяне.
• Айтем 31. Повечето хора смятат, че хората с увреждания трябва да се толерират и
айтем 38. Повечето хора смятат, че учителите не познават особеностите на учениците
с обучителни трудности, аутизъм, хиперактивност, умствена изостаналост, зрителни
затруднения, слухови увреди, двигателни увреждания. Подкрепата на хората с
увреждания чрез предоставяне на предимства поради увреждането и непознаването на
особеностите на отделните видове увреждания и произтичащите от тях специални
потребности е опасно поддържане на медицинския модел за уврежданията, според
който хората с увреждания нямат позитиви, а само негативи, свързани с увреждането.
• Айтем 21. Повечето хора смятат, че в медиите се показват само факти предизвикващи
съжаление и снизхождение към хората със специални потребности и айтем 24.
Повечето хора смятат, че скритите (вътрешните) увреждания са само болест, а не
увреждане. Тази интеракция демонстрира отново неблаговидния обществен имидж на
хората с увреждания, поддържан чрез медиите и социално отхвърляне на
концептуалната рамка на понятието “независим живот”, която е свързана с условно
обозначения принцип за нормализация. Неговата съдържателност се определя като
живот с другите, равни права и равни условия за живот, генерално благополучие,
безспорно в обсега на притежавани възможности.
Във второто разклонение на първата субскала се групират:
• Айтем 4. Повечето хора смятат, че хората с увреждания са нещастни и айтем 30.
Повечето хора смятат, че хората с увреждания са добродушни и наивни. Тези два
айтема са обединени от айтем 26. Повечето хора смятат, че хората с увреждания се
нуждаят от постоянна помощ. В тази интеракция отново се потвърждава
преобладаващото субективно неблагополучие в контекстта на медицинския модел
на уврежданията.
• Айтем 33. Повечето хора смятат, че хората с увреждания са чистоплътни и айтем
35. Повечето хора смятат, че хората с увреждания не са амбициозни. Тези два
айтема са обединени от айтем 34. Повечето хора смятат, че хората с увреждания са
амбициозни. Интересна е тази тройна връзка, защото включва взаимно
изключващи се твърдения. Но обединяващия айтем 34. е по-силен, което е
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показателно за субективно благополучие и приемане на позитивни характеристики
на хората с увреждания.
В третото разклонение на първата субскала се групират:
• Айтем 23. Повечето хора смятат, че специални потребностности са характерни
само за децата и учениците обединява айтем 27. Повечето хора смятат, че хората с
увреждания имат дарби и таланти и айтем 28. Повечето хора смятат, че хората с
увреждания са безпомощни. Благополучието отразено в настоящото групиране
отразява дихотомно разпознаване и на увреждания, и на таланти, но само в
контекста на категорично и безусловна социална подкрепа.
• В четвъртото разклонение на първата субскала се групират:
• Айтем 2. Повечето хора смятат, че уврежданията са признак на слабост и немощ и
айтем 9. Повечето хора смятат, че хората с увреждания имат нещастна съдба. В
групирането е отразено социалното приемане на болестите и уврежданията като
слабост, като нещастие и като невъзможност за пълно участие в социалния живот
на хората с увреждания. Този резултат безапелационно отхвърля съществуването
на субективното благополучие при хората с увреждания.
• Айтем 3. Повечето хора смятат, че на хората с увреждания им трябват повече
медицински и по-малко социални грижи и айтем 7. Повечето хора смятат, че те
никога няма да получат увреждания. В интеракцията се откроява самонадеяната
перспектива в личен план на участниците в изследването, а и надеждата за здраве
като фактор за благополучие и успех.
• Айтем 5. Повечето хора смятат, че уврежданията са вид наказание и айтем 20.
Повечето хора смятат, че в медиите се показват само факти предизвикващи
съжаление и снизхождение към хората с увреждания. Подчертава се силата на
медийния образ за субективното благополучие на хората с увреждания.
В субскала 2 /две/ се оформят следните няколко клона по отношение на групирания
на айтеми:
В първия клон на субскала 2 се групират:
• Айтем 17./ Повечето хора смятат, че е под достойнството им да сравняват свои
постижения с постиженията на хората с увреждания/ с айтем 32./ Повечето хора
смятат, че хората с увреждания са нечистоплътни/ са обединени от айтем 11. /
Повечето хора смятат, че хората с увреждания са като всички хора/. Интеракцията
подчертава патерналистичното отношение и демонстрираното превъзходство над
хората с увреждания, макар и да се допуска, че те са с еднакви възможности.
• Айтем 19. / Повечето хора смятат, че в едно общество не трябва да има значение
дали човек е с увреждане или от даден етнос/ е групиран с айтем 15./ Повечето
хора смятат, че за хората с увреждания има много социални бариери/. Тези два
айтема са обединени от айтем 6. / Повечето хора смятат, че не биха се грижили за
хора с увреждания/. В интеракцията се появява социално приемане с критика към
осигуряването на възможности за хората с увреждания относно съществуващи
бариери, но и персоналното мнение за неучастие в този акт.
Във втория клон на субскала 2 се групира:
• Малък клон айтем 10. /Повечето хора смятат, че хората с увреждания не са
добри/ с айтем 13./Повечето хора смятат, че за хората с увреждания трябва да
се грижат техните роднини/. Този клон обединява първия клон на субскала 2.
Социалното приемане в групирането се свежда до персонални характеристики
на фамилния контекст.
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В третия клон на субскала 2 се групират:
• Айтем 12. /Повечето хора смятат, че хората с увреждания манипулират хората без
увреждания/ и айтем 36. /Повечето хора смятат, че хората с увреждания могат да
бъдат самостоятелни/. Тези два айтем са обединени от айтем 18. /Повечето хора
смятат, че по-лесно приемат хората от различните етноси или раси отколкото
хората с увреждания/, а трите айтеми са обединени от айтем 25. /Повечето хора
смятат, че хората с увреждания имат по-ниски способности/. В групирането на
айтеми проличава разнообразието от персонални разбирания за хората с
увреждания, повлияни от физически, психически и социални патерни. Очевидно е
проявлението на идея за социална интеграция като имагинерно двупосочен процес.
Регулацията на интеграцията се обуславя и от своя страна детерминира определен
тип социални и персонални отношения. Социалният стандарт е функционализиран
от всички социални звена – семейство, учебни заведения, професионални
институции, в цялост - средата в разбирането на екологичния модел. В този
контекст екстерналната обусловеност
детерминира субективна стратегия.
Независимият живот е възможност за самостоятелно определяне и избиране на
решения, управление на житейските ситуации и генерално благополучие.
В четвъртия клон на субскала 2 се групира:
• Малък клон обединява айтем 14. /Повечето хора смятат, че евентуална среща с
хора с увреждания носи лош късмет/ с айтем 16. /Повечето хора смятат, че за
хората с увреждания съществуват много предразсъдъци и стереотипи/ и обединява
трети клон на субскала 2. В интеракцията на двата айтема се откроява интересно
съчетание на съществуващи стереотипи и вярвания, отчитане на тази
стереотипност и недопускане на възможността хората с увреждания да имат
субективно благополучие.
В петия клон на субскала 2 се групират:
• 37. /Повечето хора смятат, че родителите не желаят децата им да се обучават
заедно с деца с обучителни трудности, деца с аутизъм, деца с хиперактивност, деца
с умствена изостаналост, зрително затруднени деца, деца със слухови увреди, деца
с двигателни увреждания/ с айтем 39. /Повечето хора смятат, че хората със
специални потребности трябва да работят надомна работа или в отделни
фирми/предприятия/учреждения/. Двата айтема са обединени от айтем 40.
/Повечето хора смятат, че привилегиите и правата за хората с увреждания са
повече отколкото задълженията им/. Видно е, че социалното приемане като
конструкт на субективното благополучие, е в контекста на приемане на
уврежданията, но със застраховката да няма социални контакти с хората с
увреждания, в контекста на приемане на правата за труд, но с повече нормативно
предоставени права.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултатите на участниците с увреждания личи афектирането на автосоциалната
перцепция по посока на приемането на притежаваното увреждане. Както автоперцепцията,
така и социалната перцепция се детерминират от уникалността на ситуациите, и от
влиянието на взаимните преценки на участващите в нея. Перцепцията се осъществява на
нива: кодиране на социалната информация/оказват влияние и специфичните характеристики
на физическите образи, по които се извършва първоначалната категоризация и дори
"етикиране"; запаметяване на схемите, в което има значение дали се изгражда нова схема или
кодираната информация е съответстваща или не на вече запаметените схеми; оценки,
умозаключения и принципи, чрез които се рефлектират събития, ситуации и лица, участници
или имащи отношение към тях [3].
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Освен от социалната проницателност, в която се организират тези нива,
междуличностното възприятие е повлияно и от категоризирането към норма и отклонения от
нея, чрез което се систематизират социалните умения и познания. Започват да се
репрезентират или безопасни образователни и социални стратегии, или стратегии за
образователна и социална експанзия от и към лицата с увреждания. Специфично е
проявлението на тези стратегии спрямо хората с видими, ярко изразени като външен вид
увреждания. Концептуалните схеми на отношение твърде често се деструктурират
двупосочно - от и към хората с увреждания, и от и към лицата без увреждания. Промяната се
реализира и в емоционален, и в мотивационен, и в когнитивен аспект. В този позиционен
модус се оказва, че се проявяват аналогични бариери в субективните перцепции за
благополучието в норма и при увреждания. Проявява се изменена социална перцепция на
ниво кодиране и декодиране на социална информация и социално познание. Преобладаващо
се демонстрира феномен на затруднение.
Субективното благополучие и персоналната идентичност на хората с увреждания,
както и социалното им приемане не са идеална, не са химерична цел, а част от реалния
живот. Те са свързани с ежедневното социално функциониране. Те са свързани с управление
на развитието, с формирането на социален опит и социални взаимодействия. Те са частица от
пъзела, който се подрежда за интеграцията, за максимално ефективната социализация на
хората с увреждания. В реализираните аспекти на интегрирано и включено образование,
субективното благополучие и персоналната идентичност са валидни конструкти не
единствено и не само към обучаваните, но и към професионалистите, работещи с лица с
увреждания, и към членовете на семействата, в които има лица с увреждания. Субективното
благополучие и персоналната идентичност, и образованието са културно - социални
феномени, които са имагинерно свързани и взаимно зависими.
Субективното благополучие на хората с увреждания е признак за толерантността на
социума, за отношението му към различията, за отношението му към дискриминацията и
социализацията, към сегрегацията и интеграция.
Безспорно, в представения материал не могат да се очертаят траекториите на всички
интеракции на субективното благополучие и персоналната идентичност. Но е категорично
ясно, че изучаването и интерпретирането на съществуващите релации, детерминанти и
специфики ще подобри както психичното здраве и благополучие на отделния човек, така ще
обезпечи по-ниско ниво на персонална социална сигурност. Чрез създадената и апробирана
скала за субективно благополучие и персонална идентичност на хората с увреждания, биха
могли да се съизмерват социалните и образователните парадигми за хората с увреждания
със съкровенните ценности на личността в условията на европейското социално
пространство. Необходими са научни инвестиции в изучаването и приложението на тези
конструкти от интердисциплинарното познание в реалните условия на глобалния свят.
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МУЗИКАЛНО ТРЕНИРАНЕ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО
Доцент доктор Иванка Василева Асенова
ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра Психология
MUSICAL TRAINING AND LATERALIZATION
OF SPACIAL ATTENTION
Assoc. prof. Ivanka Vasileva Asenova, PhD
South-West University “Neofit Rilski”, Department of Psychology
Тестът за разполовяване на линии е широко приложим метод за изследване на латерализацията на
зрителното пространствено внимание. С цел проучването на ефекта, който дългосрочното системно
музикално обучение оказва върху перформанса на задача за разполовяване на линии, е проведено
сравнително изследване на 48 ученика от Националното музикално училище „Л. Пипков“ на възраст 1618 г. и 24 ученика от СОУ на възраст 16-19г. Получените резултати подкрепят предположението, че
започналото още в детска възраст системно музикалното трениране може да промени патерна на
латерализацията на зрителното пространствено внимание.
Ключови думи: латерализация, музикално трениране, внимание, разполовяване на линии, юношеска
възраст
Line-bisection is widely applied method for the study of lateralization of visual spatial attention. In order to
study the effect of long-term systematic musical learning on the performance of line-bisection task, a
comparative investigation of 48 students from the National School of Music “L. Pipkov”`, 16-18 years of age),
and 24 students from Secondary school (16-19 years of age) was conducted. The received results supported the
assumption, that systematic musical training with early onset could change the pattern of the lateralization of
visual spatial attention.
Keywords: lateralization, musical education, attention, line-bisection, adolescence

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 2-3 десетилетия се отчита осезаемо нарастване на интереса към
музикалния мозък като особено ценен източник на информация относно невроразвитийната
пластичност [13, 15, 18, 21, 24]. Постепенното натрупване на данни от сравнителни
изследвания на музиканти и немузиканти за наличието на структурни и функционални
различия в мозъчни райони, като моторните, соматосензорните [9], слуховите [9, 19, 21, 29],
мултимодалните интегративни зони [30], малкия мозък [9] и мазолестото тяло [27], ражда и
поддържа идеята, че интензивното музикално обучение може да доведе до структурни и
функционални промени в човешкия мозък, които да надхвърлят пряко свързаните с
музикалното процесиране сфери.
В опитите за проучване на параметрите и детерминираността на тези промени е
установено, че техният вид и размер зависят от фактори като продължителност и
интензивност на обучението [3], условията, в които то протича – формално или неформално
(аматьорско) [9], възрастта в която започва [2, 20, 27]. Макар и оскъдни, публикувани са
данни че ефектите от обучението може да са специфични в зависимост от вида на изучавания
инструмент – клавирен, струнен, ударен [20].
Изследванията на влиянието, което продължителното музикално обучение оказва
върху когнитивното функциониране установяват, че то води до подобряване на
процесирането не само в пряко свързаните с музиката слухова и моторна модалности [4], но
и в други когнитивни сфери. Публикувани са данни, че системното обучение по музика
подобрява вербалната памет [7, 14], зрително-пространствените способности [6] и
пространственото внимание [22], четивните способности [17] и общата интелигентност [25,
26], подобрява процеса на ограмотяване и обучението по математика [10]. Тези
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изследователски находки провокират допускането, че музикалният опит може да надскочи
слуховата и двигателната модалност и да обхване и други модалности, които не са пряко
свързани с процесирането на музика [4, 6, 7, 10, 13, 23, 24, 25].
Настоящото изследване имаше за цел да проучи ефекта на музикалното обучение
върху зрително-пространствената сфера и конкретно върху латерализацията на зрителното
пространствено внимание, чрез сравнително изследване на група ученици от горен курс на
музикалното училище и група ученици от СОУ.
Като основен изследователски метод бе използван теста за разполовяване на линии –
един широко прилаган метод за изследване на зрителното пространствено внимание, и в
частност на неговата латерализация. Същността му се заключава в определяне на центъра
(чрез отбелязване с молив) на зрително представени хоризонтални линии с различна
дължина. Експериментално е установено, че разполовяването на линии може да бъде
повлияно от редица фактори, част от които са свързани с параметрите или изпълнението на
самата задача (напр. дължина на линиите, пространственото им разположение върху листа –
в център, в лява или в дясна половина, посока на сканиране на линиите – отляво надясно или
обратно, разполовяващата ръка, а друга част са свързани с индивидуални характеристики,
като пол, ръкост и възраст на субекта (за обзор на литературата – [16]).
Съществуват четири основни патерна на изпълнението на задачата за разполовяване
на линии: отклоняване на разполовяването и с лява, и с дясна ръка вляво от действителния
център (означава се като „десностранен псевдонеглект”), отклоняване на разполовяването и с
двете ръце вдясно от действителния център („левостранен псевдонеглект”), отклоняване на
разполовяването с дясна ръка вдясно, а с лява ръка вляво от действителния център (
„симетричен неглект”) и отклоняване на разполовяването с дясна ръка вляво, а с лява ръка
вдясно от действителния център ( „обърнат неглект”).
Установено е, че при изпълнението на тази задача неврологично здравите хора в зряла
възраст типично демонстрират слаб десностранен псевдонеглект, считан за отразяващ
естественото слабо игнориране (неглижиране) на дясното полупространство, обусловено от
доминирането на дясна хемисфера за зрителното пространствено внимание (за обзор на
литературата – [16]). Обратно, по правило пациенти с лезии в задния париетален дял на дясна
хемисфера показват изразен левостранен неглект, обусловен от увреждането на
доминиращата за пространственото внимание дясна хемисфера (за обзор на литературата –
[16]). В детска и в старческа възраст е по-типично проявлението на симетричен неглект при
разполовяване на линии, което се обяснява с незрялостта и съответно с упадъка на
интерхемисферните калозални връзки [5, 8, 12].
В достъпната ни литература се съобщава за едно единствено по-рано проведено
сравнително изследване на музиканти и немузиканти с тест за разполовяване на линии [22].
В него е установено, че за разлика от немузикантите, които демонстрират типичния
десностранен псевдонеглект, музикантите показват слаб левостранен неглект (т.е. отклоняват
разполовяването леко вдясно от реалния център) и разполовяват линиите по-точно – находка,
интерпретирана като свидетелство за по-балансирано зрително пространствено внимание
при музикантите [22] и напълно съответстваща на данни от изследвания с други
изследователски парадигми [23].
Пристъпвайки към собствено изследване на латерализацията на зрителното
пространствено внимание ние предположихме, че отчетената от Patston et al. промяна при
извадка от музиканти в зряла възраст ще бъде достатъчно явна и при изследваната от нас
извадка от юноши, които от ранно детство са започнали системно и целенасочено музикално
обучение.
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СУБЕКТИ
Музикалната група в настоящото изследване бе съставена от 48 ученика от Националното
музикално училище (НМУ) „Л. Пипков“ в гр. София, на възраст 16-18 г. (средна възраст за
групата 17г.4м., 24 момичета). Половината от тях изучаваха вокално пеене, а другата половина –
инструментално свирене. В състава на вокалистите бяха включени шест ученика, изучаващи
народно пеене, единадесет – класическо пеене и седем – поп и джаз пеене, като четирима от тях
са постъпили в музикалното училище от пети клас, петнайсет от осми клас и петима – от девети
клас. От инструменталистите, шестима изучаваха клавирни инструменти, четирима – цигулкови,
трима струнни, седем - медни и дървени духови инструменти, четирима – народни инструменти
и двама – ударни инструменти. От участвалите в изследването общо 24 инструменталисти,
трима са постъпили в музикалното училище от подготвителен клас, единадесет – от първи клас,
а останалите десет – от осми клас.
Всички участници от музикалната група владееха нотно четене и имаха много добри
постижения в музикалното изкуство.
Контролната група немузиканти се състоеше от 24 ученика от СОУ, на възраст 17-19г.
(8 момичета, средна възраст 18г.3м.), които не са изучавали музика извън предвиденото в
учебната програма на СОУ.
Експерименталната и контролната групи бяха изравнени по фактор „ръкост“ – по
двама участници и в двете групи бяха леворъки, т.е. 8,33% което съответства на
представянето на ръкостта в генералната популация (за обзор на литературата - [1]).
Оценката на ръкостта бе направена въз основа на изричното самоопределяне на всеки като
леворък или деснорък и липсата на данни за насилствена смяна на пишещата ръка.
По данни на класните ръководители, всички участвали в изследването бяха с добри
академични постижения и без данни за неврологични или психични отклонения.
МЕТОДИ
Използваната задача за разполовяване на линии (въведена от Hausmann et al. [12])
включваше 17 черни хоризонтални линии, разположени на бял лист хартия, формат А4, на
разстояние 20 мм една от друга, и с дължината между 100 до 260 мм. Разполагането на
линиите върху листа е в случаен порядък, като 7 са позиционирани в средата, 5 са изтеглени
вляво на листа, а останалите 5 – вдясно. Участниците бяха инструктирани да разполовяват
линиите с молив, започвайки отгоре надолу на листа и закривайки с друг лист всяка вече
разполовена линия. Задачата се изпълняваше двукратно, по веднъж с всяка ръка.
Отклоняването от реалния център на всяка линия бе измерено с точност до 0,5 мм.,
като левостранните грешки бяха отбелязвани като отрицателни стойности, а десностранните
– като положителни. Индивидуално за всеки участник бе изчислена средна стойност на
отклоняването (СрСО) поотделно за лява и за дясна ръка, формирана от математическия
сбор на отклоненията за всяка една от 17-те линии.
За статистическата обработка и анализ на емпиричните данни е използвана
статистическата програма SPSS, версия 16.0, като са приложени Хи-квадрат анализ и
еднофакторен дисперсионен анализ (АNOVA).
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от АNOVA на СрСО на групата музиканти и контролната група немузиканти
(фигура 1) показаха, че и двете групи разполовяват слабо вляво от реалния център както с
дясна ръка (СрСОд = – 0,3, SD = 1,759 за музикалната група и СрСОд = – 0,965, SD = 2,800 за
контролната група), така и с лява ръка (СрСОд = – 0,677, SD = 2,474 за музикалната група и
СрСОд = – 0,268, SD = 2,741 за контролната група), т.е. и двете групи демонстрираха
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десностранен псевдонеглект. Междугруповите разлики по отношение в СрСО за дясна (F|1| =
1.518, p= 0.222) и за лява ръка (F|1| = 0.408, p = 0.525) нямат статистическа значимост.
От данните още е видно, че музикалната група разполовява по-точно (по-близо до
реалния център) с дясна ръка, а контролната група обратно – с лява ръка, и че
интермануалната разлика в отклоняването е по-малка при музикантите, отколкото при
немузикантите: 0,377 срещу 0,697.
Фигура 1. Средни стойности на отклонението (СрСО) от реалния център с лява и дясна ръка
на контролната и група немузиканти и цялата група музиканти
-0.268

-0.965

немузиканти

-0.677
музиканти
-0.3
-1

-0.8

-0.6

дясна ръка

-0.4

-0.2

0

лява ръка

Отрицателните стойности показват отклонение вляво, а положителните – вдясно от центъра.
За да проучим доколко проявеният на групово равнище десностранен псевдонеглект
се проявява и на индивидуално равнище, приложихме Хи-квадрат анализ, който сравнява
процентното представяне в групите на участниците с различен тип неглект. Резултатите са
представени в таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на участниците в контролната група и музикалната група според
демонстрирания тип неглект (в %)
Контролна група
Музикална група

Десностранен
псевдонеглект
62,5
31,2

Левостранен
псевдонеглект
20,8
16,7

Симетричен
неглект
8,3
33,3

Десностранен псевдонеглект – отклоняване вляво с двете ръце
Левостранен псевдонеглект - отклоняване вдясно с двете ръце
Симетричен неглект – отклоняване вляво с лява ръка и вдясно с дясна ръка
Обърнат неглект – отклоняване вдясно с лява ръка и вляво с дясна ръка

Обърнат
неглект
8,3
18,8

Хи-квадрат
на Пиърсън
χ2|6| = 9.040
p =0 .029

Получените резултати показаха съществена междугрупова разлика в процентното
представяне на участниците, демонстрирали типичния десностранен псевдонеглект: в
контролната група техният процент е 62,5%, а в музикалната група – 31,2%, т.е. наполовина
по-малък (р<0,05). Също така впечатлява и много високият процент в музикалната група на
участниците, демонстрирали симетричен неглект: 33,3% срещу само 8,3% от контролната
група (р<0,05).
С цел сравняване на точността на разполовяването, независимо от посоката на
грешката, АNOVA беше приложен повторно, но по отношение на абсолютните стойности на
отклоняването, съответно поотделно за лява и за дясна ръка (таблица 2).
Таблица 2. Средни абсолютни стойности на отклонението (СрСО) от реалния център с лява и
дясна ръка на контролната група немузиканти и цялата група музиканти
Дясна ръка
Лява ръка

Контролна група (M+SD)
2,300 (+1,813)
1,982 (+1,866)

Музикална група (M+SD)
1,251 (+1,259)
1,590 (+2,001)

F (sig.)
F|1| = 8.196, p = 0.006
F|1| = 0.641, p = 0.426
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Съгласно получените резултати, музикалната група разполовява по-точно линиите в
сравнение с контролната група, но статистически значимо само за условието на
разполовяване с дясна ръка (F|1| = 8.196, p = 0.006).
ДИСКУСИЯ
Получените в настоящото изследване резултати за контролната група юноши
немузиканти, учащи се в горен курс на СОУ, изцяло се съгласуват с данните от литературата,
потвърждавайки, че при здрави зрели индивиди типично се наблюдава тенденция за слабо
отклоняване на разполовяването на хоризонтални линии вляво от действителния център, поизразено при изпълнение на задачата с лява ръка (за литературен обзор – [16]), и емпирично
доказвайки, че характерният за зряла възраст патерн на изпълнение на задачата, означаван
като десностранен псевдонеглект, е вече ясно очертан във възрастта 17-19г.
Що се касае до музикалната група, резултатите от изпълнението на задачата показаха,
че макар на групово равнище юношите музиканти да показват десностранен псевдонеглект
(отразено в средните групови стойности на отклоняването с дясна и с лява ръка), на
индивидуално равнище този вид неглект се среща статистически значимо много по-рядко в
музикалната група, отколкото в групата на немузикантите (p<0,05). В допълнение, групата на
юношите музиканти показа по-голяма точност на разполовяването в сравнение с контролите
(с ниво на значимост само за дясна ръка) и по-малка интермануална разлика на
отклонението.
В единственото по-рано проведено подобно проучване са изследвани музиканти в
зряла възраст, които на ниво група показали слаб левостранен неглект (отклоняване вдясно и
с двете ръце), по-голяма точност на разполовяването и по-малка интермануална разлика на
отклонението в сравнение с контролната група немузиканти [22]. Следователно, това което
различава резултатите на нашето и на Рatston et al. изследване е разликата в демонстрирания
на групово равнище псевдонеглект: от нашата извадка десностранен псевдонеглект , а от
извадката на Рatston et al. – левостранен псевдонеглект.
По наше мнение, липсата на данни за процентното представяне на различните видове
неглект в изследваните от Рatston et al. групи, затруднява сравняването на резултатите от двете
изследвания, тъй като от нашето изследване достатъчно ясно пролича, от една страна, че този
показател е информативен за съществено важни тенденции на индивидуално равнище, а от друга
– че те могат за бъдат маскирани при анализа на данните на групово равнище.
Една от възможните причини нашата група музиканти и групата музиканти на Р да
демонстрират различен тип псевдонеглект е разликата във възрастта – юноши срещу субекти
в зряла възраст, и пряко свързаната с нея разлика в „количеството“ на музикалното
трениране и музикалния опит – предполагаемо много по-голямо за извадката на Рatston et al.,
тъй като в литературата се съобщава, че това е фактор, свързан с размера на промените в
музикалния мозък [3, 19, 20]. От друга страна, публикуваните макар и оскъдни данни, че
видът на изучавания инструмент оказва диференцирани ефекти върху когнитивното
функциониране [19, 20], насочва вниманието към още една евентуална причина за разликата
в резултатите от двете изследвания. Става въпрос за предполагаемата разнородност на
изследваните извадки музиканти от гледна точка на вида на музикалното обучение: нашата
извадка включваше равен брой вокалисти и инструменталисти от всички музикални жанрове
и инструментални групи, докато за извадката на Р липсва информация. Това насочва
вниманието към необходимостта от контролирането на тези фактори и по-задълбоченото
проучване на техните ефекти.
Въпреки това, цялостният анализ на получените в настоящото изследване данни
свидетелства, че при юношите музиканти е налице промяна по посока на по-балансирано
зрително пространствено внимание (отразено в по-голямата точност на разполовяването и
по-малката интермануална разлика на отклонението), което се съгласува със заключенията от
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предходни изследвания [22, 23], и осигурява нова емпирична подкрепа на идеята, че
ефектите на музикалното обучение могат да надскочат свързаните с музиката модалности [4,
6, 7, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28]. В допълнение, отчетената при нашите юношите музиканти
по-слаба промяна в сравнение с промяната констатирана от Р при музиканти в зряла възраст,
може да се приеме в подкрепа на предположението, че размерът на индуцираните чрез
музикалното обучение промени в структурата и функциите на човешкия мозък зависи от
неговата продължителност и интензивност [2, 3, 20, 27].
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РЪКОСТ, ИНТЕРЕСИ И СПЕЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Доцент доктор Иванка Василева Асенова
ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра Психология
HANDEDNESS, INTERESTS AND COGNITIVE ABILITY
Assoc. prof. IvankaVasilevaAsenova, PhD
South-WestUniversity “NeofitRilski”, Department of Psychology
Церебралната латерализация е свързана с различия в мозъчната организация и ръкостта се разглежда
като неин основен маркер. С цел проверка на хипотезата, че различията в мозъчната организация ще са
свързани с различни патерни на интереси и способности, 379 нормални субекти, самоопределящи се като
леворъки (221 жени, на възраст 18 – 72 години) и 366 нормални субекти, самоопределящи се като
десноръки (256 жени, на възраст 18 – 72 години) бяха анкетирани за притежаваните от тях специални
способности. Проучени бяха следните специални способности: пеене, свирене на инструменти, танцуване,
рисуване, актьорско майсторство,
владеене на чужди езици, спортни умения и писане на
стихове.Резултатите показаха статистически значимо по-голяма честота в групата на леворъкитена
участниците, проявили интерес към инструментално свирене, а в групата на десноръките – на тези с
интерес към изечаването на чужди езици. По отношение на способностите бе установена статистически
значимо по-голяма честота в групата на леворъкитена участниците с певчески, инструментални,
спортни и чуждоезикови способности.
Ключови думи: латералност, ръкост, интереси, когнитивни способности.
Cerebral lateralization is associated with differences in brain organization and handedness is seen as its main
marker. In order to verify the hypothesis that differences in brain organization will be associated with different
patterns of interests and abilities, 379 normal subjects self-determined as left-handed (221 women, aged 18-72
years) and 366 normal subjects self-determined as right-handed (256 women, aged 18-72 years) were interviewed
about their special abilities. Following special abilities were studied: singing, playing an instrument, dancing,
painting, acting, foreign languageskills, sports skills, and writing poetry. The results showed a statistically
significant higher incidence in the left-handers’ group of the participants shown interest in playing an
instrument, and in the right-handers’ group – of those with an interest in learning foreign languages. With
respect to the abilities, a statistically significant higher incidence of the participants with vocal, instrumental,
sports, and foreign language skills was foundin the left-handers’ group.
Keywords: laterality, handedness, interest, cognitive abilities.

ВЪВЕДЕНИЕ
Десетилетия наред психолозите са инвестирали много усилия в проучването на
ръкостта и мозъчната латерализация, които усилия за съжаление не са довели до особено
надеждни заключения[42]. Въпреки товаентусиазмът на изследователите не е намалял,
вероятно поради съществуването на някои интересни хипотези за ръкостта, получили
известна емпирична подкрепа, и поради надеждата, че те ще бъдат доказани при повторно
тестуване.
Всъщност, понастоящем проучванията на ръкосттагравитират около няколко
централни въпроса и един от тях е, какъв е ефектът на ръкосттавърху индивидуалните
различия.
Какво означава за един човек това да предпочита едната си ръка? Различни ли са
леворъките от десноръките? Какво ги прави различни?В търсенето на отговора на тези
въпроси психолозите са се опитвали да намерят връзка между ръкостта и различия в
здравето, личността, когнитивните способности, интересите и т.н. Натрупаните през
годините данни, макар и нееднозначни, по-скоро се организират около сващането, че
леворъкитенаистина самалко по-различни от десноръките и тази различност е свързана както
с ползи, така и със загуби[42].
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По отношение на здравето,леворъкостта се свързва основно със загуби. Съобщава се,
че леворъките по-често страдат от имунни заболявания катодерматомиозит, болест на
Хашимото, микседем, болест на Кроун, ревматоиден артрит, тиреотоксикоза, остър колит,
мигрена, алергии (за обзорен преглед - [54]),по-често се оплакват от нарушения на съня, почесто съобщават за заболявания като епилепсия и високо кръвно налягане [13], намират се в
по-голям риск за инциденти от транспортен, битов и трудов характер [21, 33], живеят с около
8 години по-малко от десноръките, имат по-нисък ръст и тегло[25], по-късен пубертет [20]и
процентът им е по-висок сред хомосексуалните мъже [41], но по-рядко страдат от артрит и
язва[45].
Връзката между ръкост и личност е далеч по-слабо проучена, а получените резултати
– нееднозначни.Според едни изследвания,в сравнение с десноръките,леворъките са потревожни
[2,38],
по-интровертирани,по-хладни
и
войнствени[19],по-емоционално
изразителнии склонни към негативни емоционални състояния, като стрес например [по19],
но според други,между тях няма разлика по отношение на тези личностни характеристики[1,
8, 49].В едно изследване чрез личностния въпросник на Айзенк (измерващ личностните
черти екстраверсия, невротизъм и психотизъм) [15]и в едно изследване на личностните
характеристики от Големите пет[30] не са откритити значими различия между леворъки и
десноръки по нито един от измерваните фактори.
Макар и най-много проучвана, като че ли най-спорна остава връзката между
мануалнаталатералност и когнитивните способности. Изследователските данниса
противоречиви и варират в най-големи граници: от липса на различия между леворъки и
десноръки[47, 49], до съществени такива, но в противоположна посока, а именно, че
леворъките имат по-лоши[44, 50], или съответно по-добри когнитивни способности в
сравнение с десноръките.Нещо повече, някои изследователи поставят способностите на
леворъките в двете крайности[26], привеждайки доказателства, че леворъките са по-силно
представени както сред надарените и талантливи хора[9, 17, 37], така и сред страдащите от
различни невроразвитийни дефицити като аутизъм, умствена изостаналост, обучителни
трудности, дисфазия на развитието, заекване, дислексия (за обзорен преглед – [12]), илиот
психични заболявания, като шизофрения [23]и депресия [22].
Въпреки липсата на еднозначност, в по-голямата си част изследователските
находкигравитират около заключението, че като цяло леворъките са с по-добри
дяснохемисферни способности, катомузикални [3, 14, 40], математически [6, 16],
пространствени
[4],
ис
по-добри
способности,
изискващи
висока
интерхемисфернакооперираност, катобимануална координация [28, 39], психомоторна
скорост, екзекутивни функции(умствена гъвкавост, инхибиторен контролиработна памет
[31], адесноръкитеса с по-добри лявохемисферни способности – вербални [по 57], времева
перцепция [31], и конвергентно мислене [17].
В едно неотдавна проведено изследване на връзката между ръкост и интереси,
отразени в хоби-предпочитанията е установено, че десноръките са по-силно представени
сред обичащите да се занимават със спорт, леворъките – сред обичащите да четат книги, да
колекционират или да ходят на театър и кино, а субектите със смесена ръкост – сред
предпочитащите изкуствата като свирене, рисуване или занаяти. [27].
Всички тези свързани с ръкосттаразличия в способностите и интересите се считат за
обусловени отразличията в хемисфернатадоминантност, тъй катоприлеворъкитедоминираща
се явявадясна хемисфера, а при десноръките – лява хемисфера [4, 12, 26].
В контекста на проучваниято на връзката ръкост-способности се ражда интересната
идея, че специфичните когнитивнивъзможности на леворъкитевероятно ги отвеждат до
определенивидове професии, основно креативни, които им даватпо-добър социалноикономически статус, което на свой ред ги превръща в предпочитани партньори и такаим
осигурява по-голям репродуктивен успех [24]. Тази идея получава подкрепа както от
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сравнителни изследвания на професионалния избор и упражняваните професии, така и от
сравнителни изследвания на доходите. Установено е, че леворъките имат много по-голямо
процентно представяне сред преподавателите и студентите по архитектура[52] и по
математика [5], сред практикуващите архитекти [53], артисти[46] и музиканти[14, 35], сред
практикуващите спортове,катобаскетбол[36], бокс[32], фехтовка[11], бейзбол[36], футбол,
тенис[по 43],крикет [57],хандбал [7], или изобщо сред спортистите с по-високо спортно
майсторство [7].Що се касае до сравняването на доходите, получените резултати показват
по-голямо почасово заплащане на леворъките мъже в сравнение с десноръките мъже(с близо
4%, (по [54]) значимо по-високи заплати на високо образованите леворъки мъже (с 15%) в
сравнение с високообразованите десноръки мъже [54].
Направеният кратък обзор на емпирично натрупаните знания за свързаните с ръкостта
различияв интересите и способноститепозволява заключението, че такава връзка явно
съществува, но параметрите й все още не са достатъчно ясно очертани, аргументирайки
полезността от допълнителни проучвания.
Настоящото изследване бе запланувано като пореден опит за сравнително изследване
на леворъки и десноръкис цел проверка на допускането, че ръкостта катонай-директен израз
на хемисфернатадоминантност е свързана с различни интереси и специални способности.
СУБЕКТИ
В изследването взеха участие379 субекта, самоопределящи се като леворъки (221
жени, на възраст 18–72 години, средна възраст=28.19+6.78) и 366 субекта, самоопределящи
се като десноръки (256 жени, на възраст 18–72г., средна възраст=26.35+5.01), подбрани
следствие на първоначално проведен скрининг чрез анкетиране, включващ следните
задължителни условия:
• Изрично самоопределяне като леворък или деснорък;
• Липса на данни за неврологични и психични заболявания.
Всеки от участниците бе помолен да попълни анкетас въпроси относно лично
притежаванитеспециални способности и интереси, и подробности около тяхното развитие и
усъвършенстване, като целенасоченост, дългосрочност и системност на обучението и
тренирането. Проучени бяха следните специални способности: музикални (вокално пеене),
инструментални (свирене на инструмент/и), танцувални (танцуване), изобразителни
(рисуване), артистични (актьорско майсторство), чуждоезикови (владеене на чужди езици),
спортни (трениране на спортове).
Приложена беше следната анкета:
А) Занимавали ли сте се целенасочено с пеене? ……
Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- в каква/и формация/и сте се изявявали (хор, поп-група, солист, други) …..
- с каква натовареност на репетициите (колко пъти седмично и по колко часа) ……..
-владеете ли нотно четене и можете ли да пеете по ноти …………………….
- как преценявате своите певчески способности: като слаби/ добри/ много добри
Б) Занимавали ли сте се целенасочено с танци? ……
Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- какъв вид танци сте изучавали (народни, спортни, модерни, други) …..
- с каква натовареност (колко пъти седмично и по колко часа) ……..
- как преценявате уменията си да танцувате: като слаби/ добри/ много добри
В) Учили ли сте се да свирите на инструмент/и?….. ..
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Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- на какъв инструмент/и …………………….
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- в каква/и формация/и сте се изявявали (оркестър, група, солово, други) …………..
- с каква натовареност назаниманията (колко пъти седмично и по колко часа) ……………..
-владеете ли нотно четене и можете ли да свирите по ноти …………………….
- как преценявате своите инструментални умения (ако свирите на повече от един инструмент,
моля оценете ги за всеки поотделно): като слаби/ добри/ много добри
Г) Владеете ли чужди езици? За всеки чужд език, изучаван извън задължителното
чуждоезиково обучение в училище, моля опишете подробно:
- откога го изучавате ….
- колко дълго сте го изучавали …..
- къде сте го (ги) изучавали (езикова школа, езиково училище, езикова гимназия, езикови
курсове, при пребиваване в чужбина, самостоятелно други) ………..
- практикувате ли го (ги) и сега …………….
- в каква степен владеете езика устно (слабо/средно/отлично) и писмено (слабо/средно/отлично)
(моля, оценете всеки език поотделно) …………………..
Д) Занимавали ли сте се системно с математика извън задължителното обучение по
математика в училище? ……..
Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- под каква форма е протичало обучението (школа, специално училище, паралелка, кръжок,
частни уроци, други) …..
- с каква натовареност назаниманията (колко пъти седмично и по колко часа) ……..
- как преценявате своите математически способности: като слаби/ добри/ много добри
Е) Занимавали ли сте се системно с актьорско майсторство?…….
Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- под каква форма е протичало обучението (школа, специално училище, драм-състав, частни
уроци, други) …..
- с каква натовареност са били заниманията (колко пъти седмично и по колко часа) ……..
- как преценяватесвоите артистични способности: като слаби/ добри/ много добри
Ж) Занимавали ли сте се активно със спорт?
Ако отговорът е „да“, моля опишете подробно:
- какъв/и спорт/ове сте тренирали …………………….
като за всеки спорт поотделно посочите
- откога ……..
- за какъв период от време (включително и сега ли?) …..
- с каква натовареност на тренировките (колко пъти седмично и по колко часа) ……………..
- как преценявате своите спортни: като слаби/ добри/ много добри ………………
З) Имате ли някакви други специални способности?
Моля, опишете ги подробно………………
Обработката и кодирането на резултатите от самооценката на интересите и
способностите бе направено по следните критерии:
1. Като проявили интерес към някоя от включените в анкетата когнитивни дейности
бяха оценени всички участници, посочили че са се занимавали с изучаването й
независимо за какъм период от време.
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2. Като притежаващи дадени способности бяха оценени само онези участници, посочили
най-малко 4 годишен период на активни занимания с цел развитието им, с не помалко от 4 часа седмична натовареност, и при задължителното им самооценяване като
„добри“ и „много добри“.
3. В зависимост от броя на езиците, инструментите и спортовете, които владеят„добре“
и „много добре“, участниците бяха класифицирани в двегрупи: владеещи
едининструмент/език/спорт, и владеещи два и повече инструмента/езика/спорта.
4. От всички участници, попълнили раздела „други специални способности“, само двама
бяха посочили нещо различно от „писане на стихове/поезия“: единият – „много
добри фотографски умения“, а другият – „изключителни кулинарни умения“. Това
даде основание за включването на поетичните способности в сравнителния анализ.
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от процентното представяне в групата на леворъките и групата на десноръкитена
участниците, съобщили за проявен интерес към пеене, свирене на инструменти, танцуване,
чужди езици, математика, спорт, рисуване, актьорско майсторство, и съответно на участниците,
съобщили за добре и много добре развити певчески, инструментални, танцувални,
чуждуезикови, математически спортни, изобразителни, артистични и поетични способности,са
представени в таблици 1, 2 и 3.
Таблица 1. Процентно представяне в групите с различна ръкост на участниците с певчески,
инструментални и танцувални интереси и способности
десноръки
леворъки
t (p)

Певчески
интереси
15.57
16.62
0.39
(р>0.05)

способности
7.65
13.46
2.59
(p<0.01)

Инструментални
интереси
10.93
17.15
2.46
(p<0.05)

способности
6.28
15.30
4.03
(p<0.001)

Танцувални
интереси
23.50
20.32
1.05
(р>0.05)

способности
11.75
16.36
1.81
(р>0.05)

Таблица 2. Процентно представяне в групите с различна ръкост на участниците с
чуждоезикови, математически и спортни интереси и способности
десноръки
леворъки
t (p)

Чуждоезикови
интереси
63.77
45.91
4.97
(p<0.001)

способности
16.94
26.12
3.07
(p<0.01)

Математически
интереси
11.75
11.61
0.06
(р>0.05)

способности
7.92
8.44
0.26
(р>0.05)

Спортни
интереси
40.80
47.23
1.77
(р>0.05)

способности
20.49
27.18
2.15
(p<0.05)

Таблица 3. Процентно представяне в групите с различна ръкост на участниците с
изобразителни, артистични и поетични интереси и способности
десноръки
леворъки
t (p)

Изобразителни
интереси
10.66
7.92
1.29
(р>0.05)

способности
4.92
4.22
0.46
(р>0.05)

Артистични
интереси
6.01
6.60
0.33
(р>0.05)

способности
4.37
6.07
1.04
(р>0.05)

Поетични
способности
3.27
2.64
0.51
(р>0.05)

Видно, относно интересите, статистически значими различия между леворъки и
десноръкибяха отчетени само по отношение на свиренето на инструменти и изучаването на
чужди езици, като в групата на леворъките бе съществено по-високо процентното
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представяне на участниците с интерес към изучаването на инструментално свирене (t=2.46,
p<0.05), а в групата на десноръките – на участниците с интерес към изучаването на чужди
езици (t=4.97, p<0.001).
Относно способностите,в групата на леворъките бе отчетено статистически значимо
по-голямо процентно представяне на участниците с певчески (t=2.59, p<0.01),
инструментални (t=4.03, p<0.001), чуждоезикови (t=3.07, p<0.01) и спортни способности
(t=2.15, p<0.05), в сравнение с групата на десноръките.
Никакви съществени междугруповиразличия не бяха установени по отношение на
танцувалните, математическите, артистичните, изобразителните и поетичните интереси и
способности (p>0.05).
Що се касае до сравняването на процентното представяне в групите с различна ръкост
на участниците, посочили добро и много добро владеене на два или повече чужди езика,
свирене на два или повече инструмента, и добри и много добри умения в два или повече
спорта (таблица 4), получените резултати откриха съществени различия между леворъки и
десноръкисамо по отношение на чуждоезиковите способности, като процентът на
съобщилите, че владеят добре и много добре два и повече чужди езика (t=2.82, р<0.05) бе поголям в групата налеворъките, в сравнение с тази на десноръките.
Таблица 4. Процентно представяне в групите с различна ръкост на участниците заявили че
владеят добре и много добре два и повече чужди езици/инструменти/спорта
десноръки
леворъки

Чуждоезиковиспособности
1 език
2 > езика
6.84
10.10
8.97
17.15
0.55 (>0.05)
2.82 (<0.05)

Инструментални способности
1 инструмент
2 > инструмента
5.46
0.82
13.19
2.11
6.25 (<0.001)
1.47(>0.05)

Спортниспособности
1 спорт
2 > спорта
13.66
6.83
21.14
6.04
7.66(<0.001)
0.44(>0.05)

ДИСКУСИЯ
Настоящото изследване бе запланувано като пореден опит за проверка на спорното
допускане, че леворъки и десноръкисе различават по своите интереси и способности. За
целта, достатъчно представителни извадки на изрично самоопределили се католеворъки и
десноръкиклинично здрави субекти в зряла възраст бяха анкетирани дали притежават някои
от следните интереси и способности: музикални (вокално пеене), инструментални (свирене
на инструмент/и), танцувални (танцуване), изобразителни (рисуване), артистични (актьорско
майсторство), чуждоезикови (владеене на чужди езици), спортни (трениране на спортове)и
поетични (писане на стихове).
Анализът на резултатитепоказасвързани с ръкосттасъществени различия основно по
отношение на способностите, осигурявайки ново доказателство на допускането, че ръкостта
е свързана с церебралната организация на функциите, и че при леворъките и десноръките
могат да бъдат открити различни когнитивни и поведенчески способности [4, 12, 26, 37, 44].
Установи се, че много повече леворъки,отколкото десноръки, имат добре и много
добре развити музикални способности (певчески и инструментални)и спортни
способности,което се съгласува с данни от предходни проучвания (виж в уводната част), и
подкрепя идеята, че леворъките сас по-добри способности, в чиято реализация доминира
дясна хемисфера (каквито са музикалните), и с по-добри способности, чиято реализация
изисква висока интерхемисфернакооперираност (такива са инструменталните и спортните)
[3, 4, 6, 14, 16, 28, 39].
На пръв поглед единствено находката за по-голямото процентно представяне сред
леворъките на владеещите добре и много добре чужди езици не съответства на
литературните данни, които като цяло се обединяват около твърдението, чедесноръкитеса с
по-добри лявохемисферни способности, каквито са вербалните(за обзор на литературата – [5,
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26, 57]). Тръгването обаче, към едно подобно сравнение е напълно погрешно, защото всички
данни, на които се крепи това допускане са получени на базата на сравняването на
изпълнението на езикови задачи на майчин език, а в настоящото изследване се
сравняватчуждоезиковите способности. В достъпната ни литература липсват данни за
подобно изследване итовани дава известна свобода при интерпретацията на получените
резултати.
И така, отчетеното в настоящото изследване по-голямо процентно представяне сред
леворъките на владеещите добре и много добре чужди езици може да бъде обяснено с
характерното за леворъкитепо-билатерално представяне на езиковите функции (за
подробности –[26]), което да се явява преимуществов условията на допълнително
когнитивно натоварване, какъвто е случая с усвояването на нов, чужд език/ци, тъй като
улеснявапроцесирането на допълнително усвояваните езикови знания – допускане, което се
подкрепя и от данните за съществено по-големия процент сред леворъкитена добре и много
добре владеещите два и повече чужди езика.
Това обяснение може да бъде генерализиранозавсички специални способности, в
които леворъките показват по-голямо представяне.Липсата на явни различия между
леворъки и десноръки по отношение на проучените интереси, но съществено по-големия
процент на леворъките с добре и много добре развити музикални (вокални и
инструментални), спортни и чуждоезикови способности позволяват предположението, че
типичната за голяма част от тях слабалатерализация на мозъчните функции е това, което
вероятно ги облагодетелства по отношение на развитието на тези способности, тъй като
улеснява усвояването, усъвършенстването и автоматизирането на когнитивните процеси,
които ги обезпечават.
В заключение ще обобщим, че настоящото изследване потвърди, че по-често сред
леворъките отколкото сред десноръките се срещат хора с музикални, спортни и
чуждоезиковиспособности, осигурявайки нова подкрепа на допускането, че развитието и
усъвършенстването на когнитивните способности зависи от биологично детерминирани
аспекти на мозъчната организация, надежден индикатор на които е ръкостта[4, 5, 26].
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Резюме:Научният доклад представя резултати от емпирично проучване на личностния профил на
български юноши с проблемна употреба на ПАВ. Изследването е проведено с Минесотския
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI-А) сред младежи на възраст между
14 и 18 години. Резултатите показват, че изследваната извадка е с личностен профил, който се състои
изцяло от екстернализирани характеристики. Този профил се характеризира с актинг-аут симптоматика
и се свързва със злоупотреба с ПАВ, импулсивност, слаби задръжки и проблемно поведение. В рамките
на идентифицирания профил се очертаха следните субгрупи: 1) Юноши с импулсивен, актинг-аут тип
личност, със завишени сензорни усещания и възприятия, еуфоричност, нетърпеливост и повърхностност;
2) Юноши с широк спектър и висока интензивност на емоционални проблеми и дистрес; 3) Юноши, при
които отсъстват характеристики извън нормата. Сравнението по полов признак очерта профила на на
момичетата, включени в изследването, като характеризиращ се с по-изразена психопатологична
симптоматика (с повишени нива на екстернализирани и атипични характеристики – импулсивност, слаб
самоконтрол, проблемно поведение, нереалистични преживявания, странни мисловни процеси) в
сравнение с профила на момчетата.
Abstract:The report presents the results of an empirical study on personality profile of Bulgarian adolescents
with substance use disorders. The method used for the purposes of the research is Minnesota Multiphasic
Personality Inventory – Adolescents (MMPI-A). The target group of the study consists of adolescents between 14
and 18 years old. The results show that the personality profile of these adolescents consists entirely of
externalizing characteristics. The profile is characterized by acting-out symptomatology and is being related to
drug abuse, impulsivity, low constrains and problem behavior. Within the identified profile the following
subgroups have been determined: 1) Adolescents with impulsive, acting-out personality type with increased
levels of bizarre sensory experiences, impatience and superficiality; 2) Adolescents with wide array and great
intensity of emotional problems and distress; 3) Adolescents without any clinically significant elevations.
Comparison between genders revealed that the profile of the girls included in the study is characterized by more
expressive psychopathological symptomatology (with elevated levels of externalizing and atypical characteristics
– impulsivity, low self-control, problem behavior, unrealistic experiences, strange thoughts) in comparison to the
profile of the boys.

Въведение.Проблемната употребата на алкохол и наркотици е сред най-актуалните
теми на съвременното общество. Най-често началото на употребата се свързва с юношеската
възраст, за която е характерна склонността към експериментиране и значителнотовлияние на
връстниците върху формирането на поведенческите патерни.Научните изследвания
установяват наличие на различни рискови фактори, свързани с формирането на проблемна
употреба на ПАВ [31]. Сред тези рискови фактори са и личностните характеристики на
юношите, които са склонни да развият злоупотреба или зависимост към вещества.
В научната литература ясно се открояват определен кръг личностни особености,
свързани със злоупотребата и зависимостта от вещества при юноши:търсенето на
новости и търсенето на усещания[6, 15, 26, 28]; емоционалното безпокойство [9, 41];
негативните емоции [9, 34]; проявите на агресивност [21, 40]; депресивните симптоми [10,
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41]; тревожността [36, 37]; ниската самооценка [23, 32]; проявите на рискови поведения [3, 6,
16, 25];проявите на атипичност[Reynolds & Kamphaus, 1992, цит. по 1].
Голяма част от личностните характеристики, свързани с проявата и/или хода на
употребата на алкохол и дроги сред юношите, са в основата на редицапсихиатрични
разстройства, които се наблюдават като предшестващи, съпътстващи или следващи
проблемната употреба на ПАВ. Изследванията в тази област и установяват, че 60-66% от
юношите с разстройства, свързани с употреба на ПАВ, са със съпътстващо психиатрично
разстройство [5, 8, 22]. Сред най-често срещаните съпътстващи разстройства при юношите с
проблемна употреба на ПАВ са: поведенческите разстройства [6, 14, 20, 22, 27];
разстройствата на настроението [20, 22, 35]; тревожните разстройства [11, 19, 20, 22];
личностните разстройства[18, 33].
Въпреки големия брой изследвания, ориентирани към проучване на отделни аспекти
на личността на юношите, злоупотребяващи или зависими към алкохол и/или наркотици,
детайлен анализ на личностните особености на тази група не е наличен в научната
литература. Широкият спектър на характеристиките, който изследователите описват, оставя
въпроса за профила на тези юноши отворен. Част от изследователите откриват взаимовръзка
между личностните особености от интернализирания регистър (тревожност, депресивност,
ниска самооценка, негативна емоционалност) и проблемната употреба на ПАВ при юноши.
Друга част посочват подобна взаимовръзка между екстернализираните черти (агресия,
рискови поведения, слаби задръжки, антисоциални поведения) и проблемната употреба на
вещества. Очертава се и трета група личностни особености, които според К. Велтри и
колеги[39] са важни конструкти в личностния профил на юношите, но не могат да бъдат
отнесени нито към екстернализираните, нито към интернализираните характеристики. П.
Калчев [1] включва чертите, които попадат в тази трета група в скала „атипичност” в
разработената от него индиректна скала за употреба на ПАВ, което ни дава основание да ги
определим като атипични(емоционална изолация, социално отчуждение, странни сетивни
преживявания, параноидни идеи, нагласи и мнителност).
Основната цел на настоящото изследване е да надгади резултатите от предходните
проучвания, като се фокусира върху цялостния личностен профил на юноши с проблемна
употреба на ПАВ. Постигането на тази цел включва:установяване на характеристиките на
профила на тези юноши като група; диференцирането на субгрупи в рамките на очертания
групов профил и извеждане на личностна типология; очертаването на джендър специфика.
Резултатите от предходни изследвания върху личностните характеристики на тази таргет
група ни дадоха основание да допуснем, че:
1. В профила на изследваните лица ще преобладава повишение на екстернализирани
характеристики [6, 21, 25, 39].
2. В рамките на идентифицирания профил ще се очертаят следните субгрупи:
- Юноши с повишени нива на трите типа личностни особености екстернализирани, интернализирани и атипични.
- Юноши с доминиращи екстернализирани личностни особености - с импулсивен,
актинг-аут тип личност.
- Юноши с личностни профили без особености – отсъствие на личностни
особености извън нормата [22; Blashfield, 1985; Graham & Strenger, 1988, цит. по
29] Личностната характеристика на момичетата ще се отличава с по-изразена
психопатология (с повишени нива на екстернализирани, интернализирани и
атипични характеристики)в сравнение с тази на момчетата [2, 12, 13, 30].
Изследвани лица. 62 юноши с диагностицирана проблемна употреба на ПАВ
(злоупотреба или зависимост, според дефинициите за тези състояния, представени в
Международната класификация на болестите, 10-та ревизия), включени в различни
програми/институции за специализирани грижи за юноши.
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Метод на изследването. За идeнтифициране на личностната констелация и субгрупи
в профила на юношите с проблемна употреба на психоактивни вещества беше използван
Минесотският многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРIА). ММРI-А е най-широко използваният инструмент за оценка на личността на юношите.
Той е самооценъчен, широоспектърен клиничен тест, който оценява множество характерни
конфигурации от личностни черти и психични разстройства. Предназначен е за оценка на
юноши на възраст от 14 до 18 години. Може да се администрира индивидуално или групово.
Инструментът съдържа 478 твърдения, на които изследваните лица могат да отговорят с
„вярно” или „невярно”. Администрирането на първите 350 айтема от въпросника е
достатъчно, за да се набавят данните, необходими за изчисляване на скалите за валидност и
стандартните клинични скали. Останалите 128 айтема са необходими, за да се изчислят
резултатите по другите валидностни скали, съдържателните, допълнителните и PSY- 5
скалите.
Подборът на инструмент е свързан с установената при предходни проучвания
способност на ММРI-А да мери интернализирани и екстернализирани характеристики,
както и с наличието на скали, които мерят важни конструкти, които не се приемат конкретно
за интернализирани и ектернализирани (разглеждани като атипични в настоящото
изследване) [39; Archer&Krishnamurthy, 1997, Arita&Baer, 1998, Kashel et al.,1998, цит. по 39].
Проучването на Велтри и колеги [39] върху конвергентната валидност на скалите от
MMPI-A,установява, че: скалите, които мерят интернализирана психопатология са: Hs
(Хипохондрия), D (Депресия), Hy (Хистерия), Pt (Психастения), Si (Социална интроверсия),
A-anx (Тревожност), A-obs (Натрапливост), A-dep (Депресия), A-hea (Загриженост за
здравето), A-aln (Отчуждение), A-lse (Ниска самооценка), A-sod (Социален дискомфорт), A
(Тревожност-Уелш), NEGE (Негативна емоционалност) и INTR (Интроверсия); скалите,
които мерят основно ектернализирана психопатология са съответно: Pd (Психопатия),
Ma (Хипомания), A-ang (Гняв), A-con (Поведенчески проблеми), A-fam (Семейни проблеми),
A-sch (Проблеми в училище), MAC-R (Ревизирана скала за алкохолизъм на МacAndrew),
ACK (Осъзнаване на проблем, свързан с употребата на алкохол/наркотици), PRO
(Предразположеност към развитие на проблем, свързан с употребата на алкохол/ дрога),
IMM (Незрялост), AGGR (Агресивност) и DISC (Слаби задръжки). Скалите, създадени да
мерят важни конструкти, които не се приемат конкретно за интернализирани или
екстернализирани са: Mf (Мъжественост/ женственост), Pa (Параноя), Sc (Шизофрения), Abiz (Странно мислене), A-cyn (Цинизъм), A-las (Ниски стремежи), A-trt (Негативно
отношение към терапията), и PSYC (Психотизъм).
Процедура на изследването. Юношите са изследвани в периода 2012-2013 година.
Администрирането на изследването включва следните процедури: подписване на
информирано съгласие от страна на изследваните лица и техните родители (в случаите, в
които родителите нямат възможност да придружат децата си по време на изследването,
тяхното съгласие е взето по телефона), с което те дават съгласие за включване на юношата в
изследването и се уведомяват, че резултатите ще бъдат използвани само за изследователски
цели; администриране на самооценъчен въпросник за изследване на личностните
характеристики на юношите (MMPI-A).
Статистически анализи. За целите на изследването при обработката на резултатите
бяха използвани следните статистически анализи:дескриптивен анализ, клъстерен анализ на
К-средните (K-Means Cluster) и еднофакторен дисперсионен анализ (One-way ANOVA).
Резултати и обсъждане. Резултатите получени в изследването са трансформирани в
стандартни точки и са сравнени с нормата (която в ММРI-А обхваща зоната от 40 до 60
точки). За целите на този анализ е важно да се направи следното уточнение: при
интерпретацията на тестовите профили от ММРI-А се въвежда т.н. „сива” зона, която
отразява консенсуса сред експертите, че диференциацията между норма и психопатология
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сред юношите е обективно размита и не може да бъде описана с ясна демаркационна линия.
Сивата зона в ММРI-А обхваща диапазона от 60 до 65 точки. В нея могат да попаднат, както
нормални юноши, показващи известна психопатология, така и клинични пациенти с по-лека
симптоматика. Някои изследвания [напр. Hilts & Moore, 2003,цит. по 4] показват, че в
групата
на
екстернализиращите
юноши
(към
която
се
причисляват
и
проблемноупотребяващите ПАВ) доста по-често се откриват само маргинално завишени
ММРI-А профили в сравнение с другите клинични пациенти. Очевидно те са по-малко
критични към своите проблеми и по-малко са склонни да се притесняват от тях. Тeзи
резултати се потвърдиха и с данните, получени при настоящото изследване.
Личностен профил на юношите с проблемна употреба на ПАВ
Данните от проведеното изследване подкрепят допускането, че групата на проблемо
употребяващите ПАВ юноши е с профил, който включва покачване само по скали, които
мерят екстернализирани характеристики. Този профил се характеризира с актинг-аут
симптоматика и се свързва със злоупотреба с ПАВ, импулсивност, слаби задръжки и
проблемно поведение.

Скала
Pd (4)
Ма (9)
A-ang
A-con
A-fam
A-sch
MAC-R
ACK
PRO
IMM
AGGR
DISC

Таблица 1. Резултати на изследваните лица по скалите в ММРI-А, измерващи
екстернализирани характеристики

Mean
62.99
57.43
55.69
61.94
61.11
60.98
64.8
65.5
74.11
57.61
55.86
67.3

Min.
41.66
32.63
27.88
39.52
39.12
39.96
37.9
46.15
56.61
33.3
33.67
47.59

Max.
91.05
75.48
73.96
81.66
93.3
89.96
90.4
88.56
95.17
83.4
74.87
89.61

SD
10.52
8.54
9.92
9.64
12.23
10.67
10.52
9.93
10.03
10.78
9.78
9.82

Valid N
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Low
60.37
55.30
53.22
59.54
58.07
58.32
62.18
63.03
71.61
54.93
53.43
64.86

High
65.61
59.56
58.16
64.34
64.15
63.64
67.42
67.97
76.61
60.29
58.29
69.74

От клиничните скали със завишение над нормата е единствено скала Pd (Психопатно
отклонение), което определя юношите като импулсивни, с нисък толеранс към еднообразие и
скука, непокорни и враждебни, с повърхностни взаимоотношения и повърхностни
емоционални реакции по отношение на вина и срам.
От допълнителните скали, със стойности над нормата са всички скали, които
изследват характеристики, свързани с употребата на ПАВ. Те установяват наличие на
поведенчески характеристики, които се асоциират с проблемна употреба на алкохол и
наркотици у изследваните лица, идентифицират склонност към злоупотреба с ПАВ и
директни признания за злоупотреба с алкохол и наркотици от страна на участниците в
изследването. От петорката на личностната психопатология, изследваните лица се открояват
с доминиране на характеристиката слаби задръжки.
От съдържателните скали, със стойности извън нормата са характеристиките
проблемно поведение, семейни проблеми и проблеми в училище.
Получените резултати надграждат данните, получени в изследването на K.Велтри и
колеги[39], като прибавят към идентифицираните от тях скали в ММРI-А, свързани с
проблеми с ПАВ сред юноши (Pd, A-con, MAC-R, ACK, PRO и DISK) още две скали (A-schПроблеми в училище и A-fam-Семейни проблеми), които са със стойности извън нормата
при юношите с проблемна употреба на ПАВ, включени в настоящото изследване.
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На ниво отделни характеристики, резултатите потвърждават установеното от
предходни изследвания наличие на проблемно поведение сред злоупотребващите с ПАВ
юноши [6, 21, 25] и не потвърждават доминирането на физическа агресия, установена при
други изследвания [38] като елемент от профила им.

MMPI-A стандартни точки

Субгрупи в профила на юношите с проблемна употреба на ПАВ
Получените данни в голяма степен потвърждават направеното допускане, че ще са
налице: субгрупa юноши с доминиращи екстернализирани характериситки; субгрупа юноши
с широк спектър и висока интензивност на емоционални проблеми и дистрес; и субгрупа
юноши, при които няма проява на характеристики извън нормата.
Аналогично на предходните изследвания, използвали метода на клъстеризацията за
определяне на субгрупи сред юношите с проблемна употреба на ПАВ направихме клъстърен
анализ на трите валидностни и 10-те клинични скали на ММРI-А профилите на изследваните
лица. В резюме, 3-те клъстера очертават следните субгрупи сред юношите с проблемна
употреба на ПАВ:
Клъстер 1 (фиг.1) се състои от 41 MMPI-A профила. Нито една от валидностните или
клинични скали няма повишение над 65 стандартни точки. Скала F (Валидност/ниска
честота) е в рамките на умереното завишение, с 61 стандартни точки. Най-високите
клинични скали в профила са скала Pd (Психопатно отклонение) с 64 стандартни точки,
скала Sc (Шизофрения) и скала Ma (Хипомания) с по 60 стандартни точки. Резултатите по
валидностните скали показват, че за юношите с този профил е характерна проявата на
психопатология, но същевременно се опитват да прикриват болестни симптоми. Резултатите
по скала К (Корекция) показват, че въпреки наличието на психични проблеми, лицата от тази
група имат добър прогностичен знак. Въпреки отсъствието на клинично значими покачвания
по клиничните скали, умереното покачване по скала Pd (Психопатно отклонение) определя
тези юноши като импулсивни, с нисък толеранс към еднообразие искука, с проблеми в
училище и с авторитети, непокорни и враждебни, с повърхностни емоционални реакции по
отношение на вина и срам, с повърхностни взаимоотношения, слаби постижения в училище.
Злоупотребата с ПАВ е характерна за юноши с пик по тази скала. Повишението по скала 8
(Шизофрения), се дължи предимно на завишението по субскалата сензорни усещания и
възприятия, които е възможно да са свързани с преживявания под въздействието на ПАВ.
Повишението по скала Ma (Хипомания) на юношите от този клъстер ги определя още като
нетърпеливи, неспокойни и лабилни, еуфорични, приказливи, изключително активни,
обсебващи другите и склонни към повърхностно ангажиране.
Тези данни потвърждават наличието на субргупа с доминиращи ектернализирани
личностни особености сред проблемно употребяващите ПАВ.
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Клъстер 2 (фиг.2) се състои от 4 MMPI-A профила. Валидностната скала F и почти
всички клинични скали – Hs (Хипохондрия), D (Депресия), Hy (Хистерия), Pd (Психопатно
отклонение), Pa (Параноя), Pt (Психастения), Sc (Шизофрения), Si (Социална интроверсия) са
с повишени стойности над 65 стандартни точки. Единствено резултатът по скала Ma
(Хипомания), който също е висок, е в рамките на сивата зона. Юношите, които попадат в
този клъстер разкриват по-широк спектър и по-висока интензивност на емоционални
проблеми и дистрес от другите групи. Резултатите по трите валидностни скали (F, L, K)
показват, че юношите от тази група са с ниска самооценка или органичени ресурси за
справяне със стреса. Те са склонни към преувеличаване на тежестта на действителните
симптоми и се опитват да привлекат вниманието на специалистите към своето състояние, т.н.
„вик за помощ”. Профилът по клиничните скали, който е изцяло извън нормата, е с найвисоки стойности по скали Pd (психопатно отклонение) и скала Sch (шизофрения). Това
определя юношите от този клъстер като характеризиращи се с шизоиден стил на
приспособяване, с често неуместни емоции и настроения. Те имат трудности в
емоционалните връзки с близките, не вярват на хората около себе си и са склонни да се
самоизолират. Поведението им е непредсказуемо и в най-добрия случай неконформно, често
имат проблеми със спазването на правилата. Обикновено имат сериозни психични
затруднения, които са очевидни за околните. Лицата с този профил често биват
охарактеризирани като социално дезадаптирани, чудати, странни, неадекватни и
противопоставящи се на авторитети. Типично за тях е да имат проблем с контрола над
импулсите си, поради което отстрани изглеждат раздразнителни и гневни. В много случаи,
когато загубят контрол се държат по асоциален начин. Характерни за тях са ексцесивното
пиене и злоупотребата с наркотици. Възможно е да имат периоди, през които са обзети от
суицидни мисли [7].
Получените резултати потвърждават наличието на субгрупа юноши в изследваната
извадка, която се характеризира с широк спектър и висока интензивност на емоционални
проблеми и дистрес.
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Фигура 2. ММРI-А профил на клъстер 2

Клъстер 3 (фиг.3), който се състои от 15 профила, е без значими покачвания по
валидностните и клиничните скали. Най-високата клинична скала в профила е скала Pd
(Психопатно отклонение) с 53 стандартни точки, слeдвана от скала Ma (Хипомания) с 49
стандартни точки. Може да се предположи, че юношите, които попадат в клъстер 3 се
чувстват комфортно със себе си, описват точно проблемите и симптомите си, показват
гъвкавост и отсъствие на ригидност, за тях е характерен добър баланс между откритост и
предпазливост. Резултатите им по скалите с най-високи стойности ги характеризират като
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искрени, доверчиви, постоянни, отговорни, социабилни, приятелски настроени, реалистични,
отговорни, уравновесени и ентусиазирани.
Получените резултати потвърждава наличието на субгрупа юношисред участниците в
изследването, с личностни профили без особености.
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Фигура 3. ММРI-А профил на клъстер 3

Резултатите, получени при клъстерния анализ, се съотнасят с предходните
изследвания, които идентифицират субгрупи сред юношите с проблемна употреба на ПАВ
по следния начин:
Първият клъстер (1), който включва най-голям процент от участниците в настоящото
изследване частично съвпада с клъстер 2 от изследването на Р. Маси и колеги[24] и с клъстер
4 от изследването на Л. Пасети [29]. Характерно за тези клъстери е покачването по скала Pd
(Психопатно отклонение), което очертава профила на юношите, които попадат в тях като
импулсивни, с актинг-аут тип личност. В допълнение към този пик, попадналите в този
клъстер от настоящото изследване са с повишени стойности по скали Sch и Ma, което
разширява профила им с личностни характеристики извън нормата.
Вторият клъстер (2), в рамките на който попадат юноши с по-широк обсег и по-висока
интензивност на емоционалните проблеми и дистрес в сравнение с другите два клъстера,
най-много се доближава до клъстер 1 от изследването на Р.Маси и колеги[24] и клъстер 3 от
изследването на Л.Пасети [29]. Въпреки това юношите от нашето изследване, които попадат
в този клъстер показват по-патологичен профил (с покачване по всички клинични скали)в
сравнение с аналогичните клъстери на Л.Пасетти (с покачване по скали Pd, Pa, Sch,Ma) и на
Р. Маси (с клинично покачване по скали Hs,Pd,Sch, D,Hy,Pt).
Третият клъстер (3), в който отсъстват клинично значими повишения по
валидностните и клиничните скали, напълно съответства на клъстер 3 от изследването на Р.
Маси и съавтори[24] и клъстер 2 от изследването на Л. Пасети [29].
Сравнение на личностните профили по полов признак
Сравнението на личностните профили на момчетата и момичетата потвърждава
допускането, че момичетата са с по-патологична личностна констелация от момчетата.
Поради ограничения брой изследвания с ММРI сред юноши с проблемна употреба на
ПАВ, допускането,че момичетата ще имат повишени стойности по екстернализирани,
интернализирани и атипични личностни характеристики, в сравнение с момчетатабеше
направено на базата на данни от изследвания сред възрастни[2, 12,13, 30] както и на базата
на изследвания, които установяват сходство в профилите на възрастните и юношите с такъв
проблем при изследване с ММРI [17].
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Сравнението на профилите на момчетата и момичетата е на базата на резултатите по
валидностните и клинични скали, които са в основата на всички ММРI профили в научната
литература. В табл. 2 са представени само резултатите по валидностните скали, както и на
клиничните скали, по които се наблюдава наличие на статистически значима разлика между
момчетата и момичетата включени в изследването.
Личностни особености на момчетата
В изследването са включени 38 момчета. Резултатите показват, че техният профил е
без значими повишения по валидностните скали (F – ниска честота, L – лъжа, K – корекция)
и с умерено повишение само по скала Pd (Психопатно отклонение) от клиничните скали.
Това очертава профила на момчетата като валиден. Те демонстрират добър баланс между
откритост и предпазливост. Диапазонът в който попада груповият резултат по скала
Корекция (K), дава основание да приемем, че дори при наличието на психични проблеми,
момчетата попаднали в тази група, са с добър прогностичен знак. Умереното покачване по
клиничната скала Психопатно отклонение се дължи на повишените стойности на момчетата
по субскала 2 (Проблеми с авторитети) на скала Pd. Този резултат показва, че юношите са
склонни да отхвърлят или да се противопоставят на формалните и неформални авторитети.
Може да имат проблеми с реда в училище или със закона. Лица с високи резултати по тази
субскала са склонни да изразяват крайни и категорични мнения по различни въпроси, а след
това упорито да ги отстояват, въпреки натиска или несъгласието на другите. Те обикновено
имат трудности със спазването на дисциплината в училище. Могат да признават, че са
извършили дребни кражби в миналото си или да имат проблеми със закона.
Личностни особености на момичетата
Броят на момичетата в изследването е 23. Резултатите показват, че техният профил се
характеризира със значимо покачване по валидностната скала F (Ниска честота) и по
клинични скали Pd (Психопатно отклонение) и Sch (Шизофрения). Конфигурацията на
валидностните скали при момичетата е обърнато Ве. Това е една типична за клинични
пациенти конфигурация на валидностните скали, която се получава, когато резултатите по
скала L (Лъжа) и K (Корекция) са под 50 точки, а резултатът по скала F (Ниска
честота/Валидност) е над 65 стандартни точки. Тази конфигурация показва, че момичетата
признават за съществуването на психични проблеми и смятат, че се нуждаят от помощ, за да
се справят с тях. Те изпитват сериозни трудности с контрола над импулсите си и понякога
проявяват неадекватно или деструктивно поведение. При повечето обстоятелства тази
конфигурация може да се разглежда като благоприятна предпоставка за психологични
интервенции. Профилът на момичетата по клиничните скали показва наличие на пик по
скала Pd (Психопатно отклонение). Достигането на клинично значима стойност по тази скала
определя момичетата като склонни да показват импулсивно поведение и лоши отношения с
авторитетни фигури. Лица с този код често биват възприемани от околните като
егоцентрични, несаморефлексивни и повърхностни в чувствата си. Имат нисък толеранс към
фрустрация, слаб самоконтрол и лошо контролират своя гняв. В повечето случаи са
социабилни и лесно установяват контакти, но също така са емоционално повърхностни и не
желаят да се обвързват, поради което обикновено имат проблеми в интимните отношения.
Умерено завишеният резултат по скала Sch (Шизофрения) се дължи на покачване по
субскала 3 (липса на Ego Mastery, когнитивна), което допълва профила на момичетата с
характеристики като проява на странни мисли и нереалистични преживявания, проблеми с
концентрацията и паметта.
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Скала

Пол

F

Момчета
Момичета
Общо
Момчета
Момичета
Общо
Момчета
Момичета
Общо
Момчета
Момичета
Общо
Момчета
Момичета
Общо

L
K
Pd
Sc

1053

Таблица 2.Сравнение на ММРI-А профилите на момчетата и момичетата
N

М

SD

Std.Error

38
23
61
38
24
62
38
24
62
38
24
62
38
24
62

56.49
65.84
60.11
45.31
43.86
44.75
45.99
46.74
46.28
60.59
66.79
62.99
56.39
61.75
58.47

8.37
21.49
15.42
6.45
6.48
6.45
8.80
9.41
8.97
9.26
11.43
10.52
8.75
12.26
10.49

1.36
4.39
1.96
1.05
1.32
0.82
1.43
1.92
1.14
1.50
2.33
1.34
1.42
2.50
1.33

95%CI
LB
53.74
56.76
56.20
43.19
41.12
43.11
43.10
42.77
44.00
57.54
61.97
60.32
53.51
56.58
55.80

UB
59.25
74.91
64.03
47.43
46.60
46.39
48.88
50.72
48.56
63.63
71.62
65.66
59.27
66.93
61.13

F

Sig

5.83

0.02*

0.74

0.39

0.10

0.75

5.50

0.02*

4.04

0.05*

Сравнителният анализ показва наличие на статистически значима разлика в
резултатите на двата пола по скали F (Ниска честота/Валидност), Pd (Психопатно
отклонение) и Sch (Шизофрения). Това очертава профила на момичетата, като
характеризиращ се с екстернализирани и атипични харакртеристики, което частично
потвърждава направеното допускане и е в унисон с част от резултатите получени при
изследвания сред възрастни [2, 13, 30]. Получените резултати не потвърждават допускането,
че момичетата ще се характеризират и с повишени стойности по интернализираните
дименсии установено при други изследвания сред възрастни [12].
Заключение. При проучването на профила на изследваната извадка от юноши с
проблемна употреба на ПАВ се установиха следните особености: 1) профилът се състои
изцяло от екстернализирани характеристики. Откроявасе с актинг-аут симптоматика и се
свързва със злоупотреба с ПАВ, импулсивност, слаби задръжки и проблемно поведение; 2) в
рамките на идентифицирания профил се очертаха следните субгрупи:юноши с импулсивен,
актинг-аут тип личност, със завишени сензорни усещания и възприятия, еуфоричност,
нетърпеливост и повърхностност;юноши с широк спектър и висока интензивност на
емоционални проблеми; юноши, при които отсъстват характеристики извън нормата; 3)
профилът на момичетата, включени в изследването, показва по-изразена психопатологична
симптоматика(с повишени нива на екстернализирани и атипични характеристики –
импулсивност, слаб самоконтрол, проблемно поведение, нереалистични преживявания,
странни мисловни процеси) в сравнение с профила на момчетата.
Получените резултати, могат да послужат, както за основа на бъдещи изследвания сред тази
популация, така и за планиране и реализиране на интервенции, които биха допринесли за
подобряване на превенцията, лечението и рехабилитацията на проблемната употреба на ПАВ
в тази възрастова група.
Възможни бъдещи изследвания сред тийнейджъри с проблемна употреба на ПАВ биха
могли да потвърдят, отрекат или надградят получените в настоящото изследване резултати,
което ще допринесе за прецизиране на профила на българските юноши с този проблем.
Наличието на детайлна информация, свързана с профила на тази таргет група от своя страна
би могло да се използва като основа за провеждане на изследвания, които да идентифицират
наличието на характеристики, свързани с този профил сред деца и юноши, преди те да са
тръгнали по пътя на дрогата. Резултатите от тези възможни изследвания могат да бъдат
добра основа за създаване и апробиране на на т.нар. „интервенции, основани на
доказателства”.
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Резултатите от настоящото изследване могат да послужат и като основа за
изработването на специални програми за селективна превенция, които да бъдат насочени към
работа с деца, при които се наблюдават екстернализирани личностни характеристики.
Децата с импулсивен, актинг-аут тип поведение, могат да бъдат идентифицирани в ранна
възраст от родители и педагози и с тях може да се работи целево.Друго направление за
реализация на получените резултати е сферата на лечението и рехабилитацията.
Установените в рамките на изследването субгрупи сред изследваните юноши са индикативни
за значението на диагностиката в рамките на лечебния процес. Идентифицирането на
личностния профил на юношите при постъпването в програма за лечение е от решаващо
значение за изработването на терапевтичен план, съобразен с индивидуалните им
особености. Отчитането на рисковите фактори, свързани с личностните черти на юношите са
от голямо значение както за ефективното протичане на лечебния процес, така и за
планирането на интервенции за превенция на рецидив.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА ЗАВИСИМИ
ОТ АЛКОХОЛ ПО ММРІ 2
Доц. Е.Алексиева, СУ „Св. Климент Охридски”, Л. Леонтиева,
НБУ, д-р Е. Грашнов, „Център за психично здраве” ЕООД, София
Резюме
Целта на представеното изследване е да се провери дали съществуват общи елементи в психологическия
профил на алкохолно зависими лица. За получаване на профилите е използван ММРІ 2, българска
стандартизация от 2008 г. Изследвани са 24 лица с алкохолна зависимост, между 7 и 14-я ден от на
тяхната хоспитализация. Получените резултати показват, че типичният профил описва лице с неясна
идентичност, затворено и отчуждено от другите, с необичайни и странни вярвания, което не разбира
другите и света около себе си, неинтегриращо адекватно социалния опит, непрестанно заявяващо и
преувеличаващо физическите си симптоми и оплаквания. Тези личностни особености се разгръщат на
фона на депресивни настроения и психопатни отклонения.
The aim of this study was to examine whether there are common elements in the psychological profile of alcohol
dependents. To obtain profiles used MMRІ 2 Bulgarian Standardization 2008 were studied 24 individuals with
alcohol dependence, between 7th and 14th day of their hospitalization. The results show that the typical profile
describes a person of unknown identity, closed and alienated from others, unusual and bizarre beliefs who does
not understand others and the world around you, unintegrated adequate social experience constantly stating and
exaggerating his physical symptoms and complaints. these personality characteristics unfold against the
backdrop of depressive moods and psychopathic deviation.

ВЪВЕДЕНИЕ
В статията представяме първите данни от изследване, посветено на психологическите
профили на алкохолно зависими лица. То е част от по-мащабно сравнително френскобългарско изследване, чиито цели са свързани 1) с изясняването на специфичните
особености на психичното функциониране на зависими (в това изследване на алкохолно
зависими) лица; 2) със сравняването в междукултурен контекст (Франция – България) на
основните параметри на психичното функциониране на алкохолно зависимите лица в
перспективата на сходства, общи черти и на различия. Изследователският инструментариум
е много обемен, поради което се реализира на няколко етапа. Той включва:
• първи етап: стандартизирано психиатрично интервю, MINI DSM IV, целта на
което е да събере данни за комобидност (съпътстващи алкохолната зависимост
симптоми), трае около 30 - 40 мин., HAD (скала за болнична депресия и
тревожност, 14 айтема), RSQ (самооценъчна скала за изследване на
взаимоотношенията с близките с цел да се определи типа привързаност), SPM
(Рейвън, стандартни матрици), Mill Hill (вербални скали „Мил-Хил” – не са
прилагани в българското изследване, тъй като не са стандартизирани за България),
с идеята да се регистрира евентуално когнитивно нарушение.
• Втори етап включва прилагането на проективните методи: тест на Роршах, ТАТ.
Тестът на Роршах изисква от ИЛ да свърже външната реалност (перцепцията) с
вътрешния си свят (проекция); ТАТ дава възможност да се оценят различните
конфликти между психичните инстанции в интерпсихичните отношения.
Трети етап: полуструктурирано интервю. То дава възможност да се обособят
елементите от жизнената история на всяко ИЛ, така както то я разказва, неговият начин да
мисли и асоциира, трае точно един час и се записва на диктофон. През втората година на
изследването това интервю беше заменено от ММРІ 2, тъй като съдържа айтеми, респ. скали,
имащи отношение към алкохолизма: MAC – R: скала на MacAndew за алкохолизъм, APS –
склонност към злоупотреба с алкохол или медикаменти (наркотици), AAS – признаване за
зависимост от медикаменти, алкохол или наркотици.
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Изследването се провеждше между 7 и 14 дни след хоспитализацията и спирането на
алкохола с цел да се избегнат смесващите ефекти на медикаментите, които се използват,
както и на абстинентното състояние.
Участиците (изследваните лица - ИЛ) са от различни клиники: окръжен диспансер,
София, военна болница, както и няколко частни центъра за лечение на зависими лица.
Тук представяме само данните за българската извадка по ММРІ 2.
ММРІ 2
ММРІ е емпирично създаден инструмент от Хатауей и Маккинли (1947 г.). В България
се използва от началото на 70-те години. Има две версии – на проф. К. Мечков (3) и на проф.
А. Кокошкарова (2), като първата е най-близко до оригинала, съдържа 550 айтема. Втората е
със значителна редукция на айтемите – 350.
През 2001 г. се публикува преработена версия под наименованието ММРІ 2, а няколко
години по-късно излиза и версията за юноши, известна като ММРІ А. И двете версии имат
актуална българска стандартизация, която е реализирана от „ОС” България (5).
В нашето изследване използвахме ММРІ 2, тъй като представлява поусъвършенствана форма от предшественика си (ММРІ) и има български норми от 2008 г..
Изследването беше частично финансирано от фонд „Научни изследвания” на СУ, за което
изказваме голямата си благодарност (1).
На следващите редове ще представим накратко ММРІ 2. Това е широкоспектърен
клиничен тест, който оценява множество характерни конфигурации от личностни черти и
психични разстройства. Съдържа 567 айтема, което го прави най-обемния психологически
инструмент, създаван до момента. Може да се прилага индивидуално и групово. Българската
адаптация е стандартизирана върху национална репрезентативна извадка от лица на възраст
между 18 и 59 години, завършили най-малко средно образование (според авторите на
стандартизацията, възрастовият обхват предстои да бъде разширен до 75 години).
Използването на теста при лица с по-ниско образование е възможно, само ако се прилага
индивидуално. За осигуряването на валидни резултати е необходимо прилагащият теста да
удовлетворява изискванията за компетентност от ниво “С” според европейските стандарти за
компетентност (5).
Схема за интерпретация на резултатите
Най-напред се прави оценка на валидността на тестовия протокол като:
• Се изчислява броят на пропуснатите айтеми, както и отбелязаните с двоен отговор;
• тестовото поведение (добросъвестно и старателно или небрежно, наслуки, без да
четат айтемите или пък като четат тук-там);
• евентуални защитни нагласи (склонността да се симулира или преувеличава
тежестта на симптомите).
След като се установи, че протоколът е валиден и интерпретируем, се разглеждат 10те клинични скали и се преценява възможността за търсене на код. Ако протоколът не е
валиден, количествената обработка на данните става ненужна.
В тази версия на ММРІ кодове може да се приписват, само когато една или повече
клинични скали са завишени над 65 стандартни точки. Ако това условие не е изпълнено,
скалите се интерпретират една по една.
Кодът по ММРІ 2 представлява двуцифрено съкращение, образувано от числовите
обозначения на двете клинични скали с най-висок резултат и които са над 65 Т-точки.
Когато разликата между втората и третата по големина скала от профила е по-голяма
от 5 Т-точки, кодът е добре дефиниран и сравнително стабилен във времето.
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При тези условия се приема описанието на личностния профил, характерен за
съответния код.
Когато разликата е по-малка от 5 Т-точки, профилът не е добре дефиниран и не е
достатъчно устойчив във времето. Няма консенсус кой е по-правилният начин на действие.
Според някои експерти е по-добре профилът да се интерпретира скала по скала, според
други – като код.
Когато резултатът по дадена скала е над 65 Т-точки, се разглеждат резултатите по
нейните субскали. Повечето от тях са съставени от Харис и Лингойс и са много добре
проучени. Благодарение на тези субскали може да се преценят конкретните причини за
наблюдаваните завишения, тъй като клиничните скали са доста хетерогенни и високите
резултати по тях може да се дължат на различни фактори.
Накрая се интерпретират съдържателните и допълнителни скали, както и резултатите
по критичните айтеми.
Данните от тях може да подкрепят едно или друго от конкурентните обяснения на
резултатите, възникнали в предишните етапи на интерпретативния процес.
Валидност (индекси и конфигурации)
Хатауей и Маккинли разглеждат три възможни причини за невалидност на
протоколите:
1. случайно отговаряне, налучкване или нежелание за даване на консистентни отговори;
2. стремеж към представяне на себе си в благоприятна светлина;
3. стремеж към преувеличаване на симптомите.
Контролните скали на ММРІ 2 са предназначени да измерят изразеността на всяка
една от тези три тенденции.
Скали „?”, VRIN и TRIN
Отговорите “Не мога да преценя” (”?”) представляват индекс на общия брой
неотговорени и/или двойни отговори, като средната норма за скалата е между 1 и 5 точки,
като умерено завишение се определя балът в интервала 6 – 30 сурови точки. Допуска се, че
основната причина за пропускането на айтеми, са защитните нагласи на ИЛ (според
класическия наръчник на Далстром, Уелш и Далстром, вж. 7).
Скалата VRIN (вариативна неконсистентност) включва 67 двойки айтеми, част от
които са смислово еднакви, а други – смислово противоположни. Различните отговори на
семантично еднакви айтеми и еднаквите отговори на семантично противоположни айтеми са
диагностични за неконсистентно отговаряне.
Критична стойност на тази скала са 13 сурови точки (15 според други автори)
Сигурен показател за консистентност е бал от 6 и по-малко сурови точки.
При бал 7 – 14 т. , решението е на психолога (14% от ИЛ попадат в този диапазон).
За вземане на решение в подобен случай следва да се разгледат и други индикатори –
напр. скала F и Fb - при високи стойности и по тези скали и резултат между 7 и 14 сурови
точки по VRIN – може да се предполага неконсистентно или поне частично неконсистентно
отговаряне.
Скала TRIN свидетелства за същинска неконсистентност. Тя се състои от 23 двойки
семантично противоположни айтеми (напр. № 40: “През повечето време чувствам болки в
цялата глава” и № 176 : “Рядко имам главоболие”) При отговор “Да” и на двете твърдения – 1
точка по TRIN.
Скалата мери също и тенденцията към отричане или съгласяване с тестовите
твърдения. Средната стойност на скалата е 9 точки.
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Скали F, Fb и F(p)
Тези скали оценяват най-общо прецизността на самооценките на ИЛ. ИЛ може да е
заинтересовано да прикрива или да симулира (да преувеличава) тежестта на
психопатологичните си проблеми. В първия случай резултатът ще се дължи на защитни
нагласи (напр. при селекция на кандидати за работа), а във втория да симулира, напр. при
съдебно-психологически експертизи.
Скала F е основен индикатор за тенденция към съзнателно преувеличаване на
психични проблеми или за целенасочено симулиране на симптоми и оплаквания.
Завишенията по тази скала корелират с тежестта на психопатологията. Скалата
покрива само първите 370 айтема, затова в MMPI 2 е конструирана скала Fb (F back) със
същото значение на F, но измерва тенденцията за симулиране на симптоми във втората част
на теста.
F(p) – диференцира опитите за симулиране на псиихични проблеми от тежката
психопатология.
При висок резултат по F, както и резултат, равен или по-висок от 100 Т точки по F(p),
протоколът е невалиден поради опит за симулиране на психични проблеми.
При бал в интервала 70 - 99 по F(p) протоколът вероятно е валиден, но ИЛ има
склонност към преувеличаване на тежестта на състоянието си.
Под 69 Т точки по F(p) протоколът е валиден, завишенията по F следва да се
интерпретират като индикатор за тежка, но автентична психопатология.
Скали L, K и S
Защитните нагласи са друг тип източник на невалидност на тестовия протокол,
оценяват се чрез три скали: “Лъжа”, “Корекция” и “Суперлативно себепредставяне”.
В тази част отделихме повече внимание върху контролните скали, тъй като те са
много важни за валидността на протоколите. Клиничните скали ще бъдат представени с
получените резултати.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Усреднените профили на ИЛ (фиг.1) показват следните закономерности по основните
клинични скали:
Скала 1 – (Hs) Хипохондрия. Средната стойност по тази скала е 69.13, като към тази
скала се прибавя и К корекция на отговорите. Тук трябва да се има предвид, че скалата
измерва всички психосоматични проблеми, а не само хипохондрията. Резултатите по тази
скала определят ИЛ като:
• свръхреактивни към който и да е реален проблем;
• - изключително егоцентрични и егоистични;
• мрачни, цинични и изискващи;
• с пораженчески нагласи, песимисти;
• преувеличаващи физическите си проблеми;
• хитруващи, с многобройни оплаквания.
Скала 2 – (D) Депресия. Средна стойност – 68.79, висока. ИЛ са:
• усамотени, затворени, стеснителни;
• тъжни, без енергия, трудно се концентрират;
• с физически оплаквания, имат проблеми със съня;
• самоподценяващи се, с ниска себеувереност, с чувство за неадекватност;
• нещастни, дисфорични;
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ИЛ имат по-високи стойности по субскалите D1 „Субективна депресия” и D5 „Мрачно
настроение” на Harris-Lingoes (фиг. 2). Те заявяват, че са изгубили интерес към случващото
се. Чувстват се по-лоши от другите и заемат подчинена позиция. Липсва им самоувереност и
трудно се справят в социални ситуации. Интровертирани са, смятат, че животът не си струва.
Раними са от външната критика, чувстват се безполезни, плачат, преживяват дълбоко
проблемите си и могат да имат усещането, че са загубили контрол над мисловните си
процеси.
Скала 3 – (Hy) Хистерия (63.62)
Обикновено се смята, че ИЛ с високи стойности по скалата „Хипохондрия”, ще имат и
високи стойности по скалата „Хистерия”. Но в настоящето изследване ИЛ имат високи
стойности по първата скала и умерено високи по втората. Резултатите по скала „Хистерия”
ги определя като:
• егоцентрични и повърхностни;
• незрели и манипулативни;
• конформни и морализаторски настроени;
• с потребност да бъдат харесвани, несигурни;
• демонстративни и екстравертни.
По субскалите на Harris-Lingoes имат завишени резултати по Hy 3 „Умствена
отпадналост” и Hy 4 „Соматични оплаквания”. Чувстват се слаби, уморени, имат трудности с
концентрацията на вниманието и съня. Представят редица психосоматични оплаквания.
Смятат, че рядко или никога не са били враждебни към другите.
Скала 4 (Pd) Психопатно отклонение – 68.70 средна стойност. Това са лица с:
• нисък толеранс към еднообразие и скука;
• проблеми с авторитетите;
• перманентни проблеми в семейството и работата;
• непокорни и враждебни;
• повърхностни емоционални реакции по отношение на вина и срам;
• поредица от слаби постижения в различни области;
• повърхностни взаимоотношения.
• Тук впечатление правят високите стойности по субскалата Pd 5 „Его-алиенация”.
• Лицата с високи стойности по тази субскала се чувстват неудовлетворени от
самите себе си и нещастни. Те не намират живота си за интересен и смислен. Може
и да изразяват смътно съжаление за минали постъпки.
Скала 5 (Mf) „Мъжественост / Женственост” (по-надолу в текста са разделени по пол).
Скала 6 (Pa) – Параноя – 70.13. Високите резултати по тази скала показват, че ИЛ са:
• сърдити и възмущаващи се;
• пренасочващи обвиненията и критиките към другите;
• враждебни и подозрителни;
• ригидни и упорити;
• неспособни да интерпретират социалните ситуации.
При тази скала субскалата Pa1 е с най-високи стойности – 71.46. Това показва, че ИЛ
възприемат света като опасно и застрашаващо ги място. Чувстват се нразбрани и
несправедливо третирани. Склонни са да обвиняват другите за своите проблеми. Могат да
имат налудни идеи за преследване.
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Скала 7 (Pt) „Психастения” – средна стойност 65.67. ИЛ са:
• депресивни, напрегнати и нещастни;
• несигурни и тревожни, нерешителни;
• неспокойни;
• страхуващи се от провал.
Скала 8 – (Sc) „Шизофрения” - 73.46:
• имат необичайни и странни вярвания;
• странни действия;
• затворени и отчуждени;
• неконвенционални;
• несигурен в себе си и с неустановена идентичност;
• с трудности в концентрацията и мисленето.
Високите стойности по две от общо шестте субскали определят налудните вярвания
на ИЛ, свързани донякъде със самия делириум тременс, който всички ИЛ са преживели в
началните етапи на хоспитализирането си. Тези субскали определят налудностите,
халюцинациите и странните мисли, които ИЛ споделят. Те са имали усещането, че телата им
се променят по странен начин, че изпитват необичайни усещания по кожата си. Липса на
концентрация и внимание.
Скала 9 (Ma) „Хипомания” – 58.33. Умерено високите стойности, определят ИЛ като:
• отзивчиви и приятелски настроени;
• слабо толерантни към скуката;
• желаещи да имат нов кръг от интереси;
• предприемчиви.
Високите стойности по субскалата Ma 4 водят до допускането, че ИЛ са склонни да
оценяват нереалистично собствените си способности и ценност. Те се смятат за особено
значими и негодуват когато другите имат някакви изисквания към тях.
Скала 0 (Si) „Социална Интроверсия” – 62.21. ИЛ са:
• резервирани и сдържани;
• избягват да са център на внимание;
• свръхконтролирани.
• сериозени и неумели, социално предпазливи.
Тези ИЛ, поради високите стойности по скалата Si3 - 67.04 се чувстват отчуждени от
себе си и другите, разочаровани са от заобикалящите ги, изпитват недоверие по отношение
на себе си и другите. Имат ниска себеоценка и смятат, че са неспособни да определят своята
собствена съдба.
От гледна точка на вредната употреба злоупотреба и/или зависимост към алкохол, за
настоящата разработка са от изключително значение допълнителните скали MAC – R:
скалата на MacAndew за алкохолизъм, APS – склонност към злоупотреба с алкохол или
медикаменти (наркотици), AAS – признаване за зависимост от медикаменти, алкохол или
наркотици.
MAC – R – Скала на MacAndew за алкохолизъм. Резултатът по тази скала е повисок от 66 стандартни точки, което показва, че съществува риск от злоупотреба (фиг. 3).
При анализирането на следващите две скали се наблюдава интересен парадокс. По
скалата APS – „Склонност към злоупотреба с алкохол или медикаменти”, чийто стойности са
57.50, ИЛ нямат личности характеристики, които биха могли да ги доведат до злоупотреба с
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психоактивни вещества, а високите стойности по скала AAS – признание за зависимост от
медикаменти, алкохол или наркотици – 89.75, доказват съществуването на зависимост.
Този резултат би могъл да е свързан с обстоятелството, че ниските стойности по
първата скала и същевременно високите стойности по втората определят форма на
зависимост, свързана с наличието и на друго психично разстройство.
При ранжирането на средните стойности става ясно, че най-високите стойности са
съответно по скалите Скала 8 – (Sc) – Шизофрения- 73.46, Скала 6 (Pa) – Параноя – 70.13,
Скала 1 – (Hs) Хипохондрия – 69.13, следвани от скалите Депресия и Психопатно
отклонение с по 68 точки (фиг. 1).
И при жените, и при мъжете се наблюдава профилът „Скарлет О’Хара”. ИЛ са
враждебни и агресивни, но не са способни да изразят чувствата си директно. Склонни са да
дразнят другите и да ги атакуват, след което рязко преобръщат ситуацията и правят така, че
другите да се чувстват виновни за това. ИЛ с този профил са силно изискващи и зависими,
но имат силна потребност от внимание. Те често отчуждават значимите за тях „други”, имат
проблеми в брака, близките отношения и секса. Техните опити да контролират ситуацията и
да манипулират другите стават очевидни с времето. Този модел на поведение те прилагат и
по отношение на терапевта. Психотерапията им е трудна, изпълнена с бурни емоции.
Интересното в случая е, че усредненият профил на всички жени по скалите Параноя
(Pa) и Психипатно отклонение (Pd) е с по-високи стойности отколкото при мъжете.
Следователно според данните от настоящето изследване
ИЛ-жени са по-гневливи,
импулсивни, емоционално повърхностни, непредсказуеми, пренебрегващи социалните
правила и конвенции, противопоставящи се на утвърдените и формални авторитети. Освен
това жените са по-подозрителни, враждебни, склонни са да влизат в пререкания с другите,
себеотносни са и са склонни да обвиняват другите за проблемите си. Те често открито
изразяват своята враждебност, като рационализират постъпките и намеренията си с
обяснението, че таки си връщат за нещата, които другите са им причинили. Егоцентричната
убеденост е присъща на цялото им поведение и отношение към околните. Въпреки че в
момента на изследването те нямаха психотична продукция или видими разстройства на
мисленето и вниманието, очертава се една латентна параноидна структура на личността при
алкохолно зависимите жени.
ОБОБЩЕНИЕ
Както отбелязахме в началото на изложението, данните, които представяме, са част от
по-мащабно изследване, посветено на психичното функциониране на алкохолно зависими
лица. В контекста на настоящото изследване, зависимостта от алкохол се причислява към
граничните-личностови разстройства, разбирано в аналитичния смисъл на думата, при която
донякъде видимото невротично функциониране прикрива страха от внезапен разпад и
дезинтеграция на несигурно изградената идентичност (3).
Типичният профил на алкохолно зависимо лице, според скалите с най-високи
стойности е на лице с неясна идентичност, затворено и отчуждено от другите, с необичайни
и странни вярвания, неможещо да разбере другите и света около себе си, неинтегриращо
адекватно социалния опит, непрестанно заявяващо и преувеличаващо физическите си
симптоми и оплаквания (изключително високите стойности на F скалата, която измерва
наличието на тенденции за съзнателно и целенасочено симулиране на симптоми и
оплаквания, в съчетание със скалата „Хипохондрия” е мощен диагностичен инструмент).
Тези личностни констелати се разгръщат на фона на депресивни настроения и
психопатни отклонения.
Ниските резултати по допълнителните скали за силата на егото, социалната
отговорност и доминантност, ги определят като безотговорни, неспособни да носят
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отговорност за другите и себе си, несправящи се със задачите от ежедневието, с редица
проблеми в работата и в семейството, с невъзможност да поемат социална отговорност,
неуравновесени и непостоянни.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Доколкото тук бяха представени данните само на 24 лица с алкохолна зависимост (1),
а също и доколкото не е представен профил на лица с друга зависимост (2), както и на лица
без зависимост (3), бихме желали дискутираните по-горе резултати да се схващат само като
описващи извадката от участниците и за момента не могат да се екстраполират и обобщават
върху други лица с алкохолна зависимост. Обсъждането на всички данни от реализираното
изследване (данните по другите инструменти), както и психологическите профили на лица с
друг вид зависимост, и на такива без зависимости, ще ни позволят да направим покатегорични изводи.
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Фиг. 1. Профили на клиничните скали с К корекция

Фиг. 2. Профили на субскалата на Харис – Лингос (Т точки)
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Фиг. 3. Профили по допълнителните скали

Приложение 1
МКБ 10
F 10 – F 19 “Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на
психоактивни вещества”
Според МКБ 10 се различават следните състояния:
Остра интоксикация. Преходно състояние вследствие на употребавата на
психоактивно вещество и водещо до нарушение в съзнанието, когнитивните функции,
възприятието, афектите или поведението.
Вредна употреба. Веществото се употребява по начин, който уврежда здравето.
Обикновено когато има вредна употреба, самото поведение на уротребяващия е критикувано
както от обществото, така и от по-близките му.
Синдром на зависимост. Веществото, неговата употреба и поведението, свързано с
набавянето му, придобиват много висок приоритет за лицето спрямо редица други
поведения, които в миналото са били по-важни за субекта. При синдрома на зависимост се
наблюдава силно желание и влечение към веществото. При синдрома на зависимост, който
се установява при лицата, употребяващи алкохол, са налице следните характеристики:
• Силно желание или вътрешна принуда да се пие алкохол;
• Трудно контролиране на началото, края и/или нивото на употреба на веществото;
• Състояние на абстиненция (понякога придружено с делириум)при намаляване на
количеството или спиране на употребата на алкохол;
• Развитие на толеранс – нужда от повишаване на дозите за постигане на
първоначалния ефект;
• Отпадане на редица поведения и/или интереси, често свързано с това, че
вниманието на субекта е насочено единствено към набавяне на алкохол;
• Продължаваща употреба, въпреки наличието на очевидни вредни последици от
това, като чернодробно увреждане, депресивни състояния и т.н.
• Съществена черта на злопотребяващите с алкохол е да се стесняват начините на
неговата употреба. Напр. наблюдава се тенденцията да се пие по един и същи
начин всеки ден, като се започва по едно и също време, в едни и същи чаши и т.н.
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Абстинентно състояние. При употребата както на алкохол, така и на други
психоактивни вещества се наблюдава т.нар. абстинентно състояние, което е и основната
причина за хоспитализирането на пациентите с алкохолна зависимост. Това са група от
физиологични и психични симптоми като треперене на ръцете, главоболие, световъртеж,
чувство за отпадналост, повдигане и повръщане, чувство на тревожност, депресия, безсъние,
в някои случаи – на приповдигнатост на настроението и т.н. Абстинентното състояние
обикновено започва при рязко намаляване на количеството алкохол или при неговото
спиране като това може да бъде и непланирано – напр. прием в болница. Абстинентното
състояние може да бъде и без делириум тременс.
Психотично разстройство. Това са група психотични феномени, които се проявяват
по време или непосредствено след употребата на психотичното вещество.Психотичните
реакции могат да се разделят в няколко групи: халюцинации (най-често слухови),
налудности или идеи за отношение, психомоторни разстройства (възбуда или ступор),
абнормен афект, вариращ от интензивен страх до екстаз. Може да се наблюдава и лека
стенеп на обърканостна съзнанието.
Амнестичен сидром, предизвикан от психоактивни вещества. При този синдром
паметта за близки, а понякога и за далечни, събития е нарушена. Способността за
непосредствено възпроизвеждане е съхранена.
Остатъчно или късно появило се психотично разстройство, предизвикано от
психоактивни вещества. При това разстройство промените, прездизвикани от употребата на
съответното психоактивно вещество продължават и след периода, през който може да се
мисли, че веществото е упражнявало своето пряко действие.
Други психични и поведенчески разстройства, предизвикани от психоактивни
вещества.
Неуточнено психично и поведенческо разстройство, предизвикано от психоактивни
вещества.
Приложение 2
Критични айтеми по рубрики:
остро тревожно състояние
депресия-суицидни идеации
заплаха за нападение
ситуативен стрес в резултат от
алкохолизъм
умствено объркване
идеи за преследване
тревожност и напрежение
депресия и безпокойство
разстройствона съня
девиантни убеждения
девиантно мислене и
преживявания
злоупотреба с наркотици
антисоциални нагласи
семеен конфликт
свръхконтролирана враждебност
сексуални проблеми
соматични симптоми

Жени

Мъже

11, 1, 5, 3
15, 3, 11, 3
11, 3, 9, 0
16, 1, 8, 8
5, 1,4, 6
12, 3, 7, 3
8, 3, 4, 2

3, 7, 6, 10, 0, 2,5,3,2,6,3,4,1,0
6, 7, 12, 13, 6, 5,9,7,6,7,11,7,6,1
4, 5, 7, 10, 13,6,3,2,7,5,5,2,2
3, 10, 8, 12, 4,4,9,3,4,5,4,6,7,1,
1, 4, 6, 5, 3, 03,2,3,5,3,2,3,0
3, 8, 10, 11, 3 3,8,5,4,5,9,6,2,0
4, 2, 6, 8, 2,1,4,6,3,3,4,4,4,0

2, 1, 3, 2
7, 4, 3, 5
4, 0, 1, 2
4, 2, 1, 2
5, 0, 3, 3
19, 4, 12, 7

1, 2, 1, 2, 2, 3,3,1,1,1,2,1,1,1
5, 6, 5, 5, 2,2,3,2,3,1,5,4,3,1
0, 0, 1, 3, 0, 0,0,1,0,1,3,4,2,1,0
1, 2, 2, 10, 1,2,02,1,4,2,2,0
1, 4, 2, 2, 3,1,3,1,1,3,2,2,3,1
5, 12, 13, 20, 10, 7,7, 7,6,6,7,9,6,1

14, 6, 9, 11
20, 5,11, 10
5, 3, 1, 3
5, 5, 2, 6

4, 10, 11, 13, 5, 4, 8, 3, 3,7,6,6,9,1
4, 9, 9, 13, 6,5,11,3,8,10,11,4,10,1
1, 3, 2, 1, 0, 1,2,0,2,1,4,2,2,0,
4, 5, 3, 5, 3,5,4,3,3,6,5,2,4,3
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Приложение 3
Средните стойности по скалите на ММРІ 2

възраст
VRIN
F
FB
FP
L
K
S
Hs+.5K
D
Hy
Pd+.4K
MF
Pa
Pt+1K
Sc+1K
Ma+.2K
Si
Mac-R
APS
AAS
PK
O-H
A
R
Es
Do
Re
Mt
GM
GF
PS
Ho
MDS
ANX
FRS
OBS
DEP
HEA
BIZ
ANG
CYN
ASP
TPA
LSE
SOD
FAM
WRK
TRT

брой валидни средна стойност
случаи
24
38.62500
24
59.41667
24
76.08333
24
88.75000
24
77.08333
24
51.20833
24
41.62500
24
37.91667
24
69.12500
24
68.79167
24
63.62500
24
68.70833
24
54.29167
24
70.12500
24
65.66667
24
73.45833
24
58.33333
24
62.20833
24
68.20833
24
57.50000
24
89.75000
24
70.41667
24
45.37500
24
69.83333
24
48.66667
24
35.50000
24
39.12500
24
36.91667
24
66.70833
24
35.91667
24
46.37500
24
74.20833
24
62.29167
12
59.00000
24
69.54167
24
63.12500
24
60.83333
24
76.12500
24
71.04167
24
71.12500
24
62.45833
24
60.29167
24
59.50000
24
59.58333
24
67.16667
24
58.79167
24
62.83333
24
69.08333
24
70.95833

минимум
23.00000
45.00000
39.00000
51.00000
55.00000
35.00000
30.00000
30.00000
45.00000
42.00000
30.00000
37.00000
37.00000
36.00000
34.00000
50.00000
42.00000
40.00000
47.00000
30.00000
51.00000
37.00000
30.00000
38.00000
30.00000
30.00000
30.00000
30.00000
39.00000
30.00000
30.00000
43.00000
30.00000
42.00000
43.00000
36.00000
30.00000
41.00000
37.00000
38.00000
31.00000
37.00000
32.00000
30.00000
42.00000
43.00000
38.00000
42.00000
42.00000

максимум
57.0000
78.0000
120.0000
120.0000
110.0000
72.0000
81.0000
72.0000
90.0000
110.0000
99.0000
109.0000
71.0000
109.0000
101.0000
120.0000
76.0000
87.0000
101.0000
81.0000
120.0000
108.0000
59.0000
92.0000
65.0000
58.0000
64.0000
69.0000
102.0000
50.0000
63.0000
109.0000
78.0000
81.0000
91.0000
89.0000
83.0000
112.0000
102.0000
120.0000
85.0000
69.0000
79.0000
78.0000
94.0000
86.0000
95.0000
103.0000
107.0000

стандартно
отклонение
8.93850
8.58166
24.57449
20.25758
17.39294
10.84267
12.80901
10.94221
13.15233
18.18260
17.88079
17.21344
8.58451
18.32867
17.23915
20.46413
9.24858
13.12144
14.69392
12.72109
19.30814
17.30272
8.23467
14.02379
10.86145
8.76753
11.84800
9.14576
16.44881
7.79028
11.28991
17.47788
12.79089
12.02271
13.82807
14.94137
12.73020
20.61302
15.73829
20.80617
14.06500
8.65010
10.70555
11.99245
15.96100
13.04167
15.22774
16.60518
17.96247
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D1
D2
D3
D4
D5
Hy1
Hy2
Hy3
Hy4
Hy5
Pd1
Pd2
Pd3
Pd4
Pd5
Pa1
Pa2
Pa3
Sc1
Sc2
Sc3
Sc4
Sc5
Sc6
Ma1
Ma2
Ma3
Ma4
Si1
Si2
Si3
AGGR
PSYC
DISC
NEGE
INTR
CD
RC1
RC2
RC3
RC4
RC6
RC7
RC8
RC9

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

68.58333
56.08333
66.66667
66.62500
68.54167
43.58333
41.41667
71.62500
70.58333
49.08333
62.50000
55.87500
43.70833
62.70833
73.79167
71.45833
66.91667
44.04167
63.83333
70.50000
74.75000
71.66667
65.70833
74.29167
52.79167
54.70833
46.41667
56.16667
56.62500
56.29167
67.04167
54.04167
67.45833
54.00000
68.58333
60.54167
70.50000
70.91667
57.29167
60.87500
74.37500
70.12500
66.62500
69.41667
56.75000

42.00000
40.00000
32.00000
43.00000
37.00000
30.00000
30.00000
40.00000
44.00000
30.00000
37.00000
35.00000
30.00000
35.00000
42.00000
43.00000
44.00000
30.00000
41.00000
36.00000
41.00000
44.00000
37.00000
47.00000
41.00000
36.00000
30.00000
36.00000
39.00000
42.00000
32.00000
32.00000
38.00000
35.00000
38.00000
37.00000
42.00000
50.00000
36.00000
35.00000
43.00000
40.00000
34.00000
39.00000
33.00000

1069
106.0000
68.0000
105.0000
113.0000
96.0000
59.0000
79.0000
106.0000
113.0000
68.0000
90.0000
97.0000
61.0000
88.0000
93.0000
120.0000
86.0000
66.0000
103.0000
109.0000
120.0000
116.0000
98.0000
112.0000
73.0000
76.0000
66.0000
67.0000
83.0000
83.0000
98.0000
73.0000
115.0000
73.0000
82.0000
86.0000
98.0000
109.0000
95.0000
75.0000
110.0000
120.0000
97.0000
110.0000
76.0000

17.72475
7.73988
18.57691
20.31879
15.89635
11.90147
10.16780
18.77976
16.66007
9.69050
15.60379
16.54588
12.05956
12.54723
14.47030
20.38964
13.60919
9.02402
15.89276
20.82849
23.09762
20.87575
15.28420
17.20333
9.81117
10.27229
10.32480
8.02532
12.85306
13.31060
15.00863
11.28862
18.09391
12.60435
11.14691
13.97818
16.82390
14.67004
16.36401
10.52249
20.10367
21.22409
14.23044
18.15613
10.12638
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СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ СПЕЦИФИКИ НА КОНСТРУКТА
ПСИХОПАТИЯ. ЕМПИРИЧНИ ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПСИХОПАТИЯТА
И ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА
Георги Недков Василев – психиатър, М.P.H.
Кирил Михайлов Бозгунов – клиничен психолог
Български институт по зависимости – София
Georgi Nedkov Vasilev – psychiatrist, M.P.H.
Kiril Mihaylov Bozgunov – clinical psychologist
Bulgarian Addictions Institute – Sofia
Резюме: Докладът представя данните от изследване проведено в България с методиката Psychopathy
Checklist Screening Version (PCL: SV) и тест за интелигентност Прогресивни Матрици на Raven, което
има за цел да дефинира корелацията между двата конструкта и зависимостта на тази връзка от
участието на участника в отделна изследователска група.
Участници в изследването са 301 души (224 мъже и 77 жени), във възрастов диапазон 18 – 50 години,
които са в следните изследователски групи : 1) хора с минала зависимост към хероин, 2) хора с минала
зависимост към амфетамини, 3) хора, които са били зависими към различни вещества
(политоксикомани) и 4) контролна група от участници, които не са били зависими към хероин и/или
амфетамини. Повечето от бившите зависими към хероин или амфетамини участници са в стадий на
продължителна ремисия.
Резултатите показват слаба, но статистически значима обратно пропорционална връзка между общото
ниво на психопатия и интелигентността, както и между интелигентността и двата отделни фактора на
психопатията – Фактор 1 (себично, коравосърдечно и безжалостно използване на другитe) и Фактор 2 –
(хронично нестабилен и антисоциален жизнен стил или социална девиантност). Също така, изследването
показва, че тези взаимоотношения значимо се влияят от изследователската група, към която
принадлежи изследваното лице. Най-силна и значима тази връзка е в групата на бившите хероиномани,
има интересни находки и при контролите, докато в другите две групи тази връзка е несъществена.
Abstract: The Report presents the data from a study done in Bulgaria with the method of Psychopathy Checklist
Screening Version (PCL: SV) and the Raven’s Progressive Matrices intelligence test aiming at defining the
relation between the two constructs: psychopathy and intelligence and the influence of the study group
membership on that relation.
The study population consists of 301 people (224 men and 77 women), 18 – 50 years age in the following study
groups: 1) people with past heroin dependence; 2) people with past amphetamine dependence; 3) people with
past dependence to other substances, and 4) controls who have never been addicted to heroin and/or
amphetamines. Most of the past heroin and amphetamine addicts are in a stage of a long-term abstinence.
The results show a weak but statistically significant negative correlation between the total scores for psychopathy
and intelligence as the same relation was found also for both two psychopathy factors – Factor 1 (selfish, callous
and ruthless use of others) – and Factor 2 (chronically unstable and antisocial lifestyle or social deviance). This
relation is most significant in the group of people with past heroin dependence, there are some interesting
findings in the control group, while these relations are insignificant in the other two study groups.

Психопатията е сложен конструкт и в българската психологична наука в днешно
време „психопатия“ често се използва като синоним на антисоциално личностово
разстройство или дисоциално личностово разстройство, или в множествено число, като
синоним на личностови разстройства изобщо, което е сериозно различие спрямо
съвременното разбиране за смисъла на психопатията в психологичната наука в САЩ и
Западна Европа. Това се дължи на факта, че в българската наука терминът психопатия
навлиза като психиатрична категория, заимствана от терминологичния апарат на
руската/съветската психиатрия, която от своя страна, се базира на класическата немска
психиатрия.
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В настоящият доклад, използването на термина психопатия се базира върху теорията
на Hervey Cleckley за психопатната личност изложена в основния му труд “The Mask of
Sanity” [5] и последвалите разработки на Robert Hare, които водят през 1980 година до
създаването на Psychopathy Checklist (PCL) - методика, насочена към оценяване на
конструкта психопатия [8]. Методиката претърпява няколко ревизии и в последния си
вариант Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), заедно със свързаните с нея методики като
Psychopathy Checklist-Screening Version (PCL:SV) и Psychopathy Checklist-Youth Version
(PCL:YV), се превръща в основния общоприет инструмент за оценяване на психопатната
личност. Като цяло, тази гледна точка е е широко известна и възприета в световната
психологична наука в и извън САЩ, подкрепена е от множество практически изследвания,
като за пръв път тя е описана подробно в България от Бозгунов et al. (2010) [3].
Целта на настоящата разработка е да продължи анализа на данните от изследване,
проведено в България с методиката PCL- SV и Raven тест за интелигентност сред популация,
която включва подгрупи от хора, които са били зависими към хероин, хора, които са били
зависими от амфетамини, хора, които са били зависими към други вещества и здрави
контроли, да се задълбочи разбирането на корелацията между двата конструкта и да се
изследва влиянието върху тази корелация на принадлежността към някоя от различните
изследователски групи.
Психопатия
Психопатията може да бъде дефинирана, като “разстройство, характеризиращо се
частично с намален капацитет за изпитване на угризения (разкаяние) и слаб поведенчески
контрол” (Hare, 1991) [7]. Това определение отразява съвременното разбиране за смисъла на
термина, което е общоприето в американската и западноевропейската психологична наука.
Исторически терминът води началото си от немския психиатър Koch, той го използва
в смисъл на: “трайна психична малостойност, с която личността е обременена от раждането”.
Това определение се променя значително през годините докато достигне съвременният си
вид. От гледна точка на историческото развитие терминът психопатия се развива паралелно в
Европа и САЩ, като в САЩ от основно значение са разработките на Cleckley и Hare.
Cleckley описва чертите на психопата за пръв път през 1941 г. [5], интересът му е породен от
факта, че в практиката си наблюдава случаи на пациенти, които не показват симптоми на
психоза, но проявяват повтарящи се ригидни черти, които в много случаи водят до едни и
същи нарушения на общоприетите норми. Той не провежда истинско научно изследване, а
по-скоро описва клиничен материал под формата на отделни случаи и се опитва да направи
характеризация на основните черти, които са налице у психопатите. Основният му труд “The
Mask of Sanity” претърпява редица преиздавания, в които той систематизира теорията си за
психопатната личност.
През 1980 г. Robert Hare разработва Psychopathy Checklist (PCL) - методика, създадена
за оценяване на конструкта психопатия [8]. Методиката претърпява няколко ревизии и в
последния си вариант Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) се превръща в основния
общоприет инструмент за оценяване на психопатия. На базата на PCL се създават
Psychopathy Checklist-Screening Version (PCL:SV) и Psychopathy Checklist-Youth Version
(PCL:YV), които дават възможност за провеждане на изследване при липса на колатерална
информация, както и при изследване на юноши. При PCL-SV се използва само
полуструктурирано интервю [9]. Тази методика е използвана в България за пръв път в
изследване проведено в Български институт по зависимости в периода 2009-2014 от
Vassileva et al. [18] [19]. Теоретично конструктът психопатия и неяснотите около точното
значение на термина в България са разгледани от Бозгунов et al. [3].
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Интелигентност
Интелигентността е един от най-широко използваните и изследвани психологични
конструкти. Някои автори я разглеждат, като единен конструкт, докато според други тя е
сбор от множество характеристики.
За първи път „интелигентност“ се появява като термин в разработките на
английския изследовател сър Франсис Галтън, който през 1869 г. издава книгата
“Наследствена дарба” според него тя е обща характеристика, която оказва влияние върху
хората по различни начини. Разбирането на Галтън се различава значително от
съвременните определения за интелигентността, но е от значение, тъй като е първа стъпка
в дефинирането на конструкта [1].
В настоящата разработка се придържаме към конкретното разбиране за
интелигентността спрямо използваната от нас тестова методика тест Прогресивни матрици
на Raven.
Връзка между психопатия и интелигентност
Връзката между психопатията и интелигентността не е достатъчно изяснена. В
началните си разработки Cleckley предполага, че психопатите притежават чертата
„обикновено много привлекателна личност на повърхността, с остър ум и с по-висока обща
интелигентност от средната” [5]. Тъй като той не разработва реално изследване впоследствие
тези идеи са поставени под съмнение. При създаването на PCL Hare не въвежда черта, която
да отразява пряко наличие на по-висока интелигентност. Налице са черти, които биха могли
да предположат, че психопатът би могъл да създава впечатление за по-висока
интелигентност от средната, такива например са чертите: „повърхностност”, „импозантно
чувство за себестойност” и „измамливост”, които са налице в PCL-R [10]. Hare & Neumann
посочват, че има научна литература, показваща, че връзката между общите резултати по
PCL-R и стандартните тестове за интелигентност в най-добрия случай е слаба [11].
Налице са по-съвременни изследвания, които показват, че при все, че връзка между
психопатията и интелигентността е налице, то тя е неясна и в някои случаи данните са доста
противоречиви. Според Tribolet-Hardy et al. [17] се наблюдат негативна връзка между
пространствената интелигентност и вторичната психопатия, както и позитивна връзка между
първичната психопатия и вербалната интелигентност. Spironelli et al. [16]
издигат
хипотезата, че при по-високи нива на психопатия ще се наблюдават по-ниски резултати на
теста за интелигентност. Това се потвърждава, като освен това се отчита негативна
корелация между отделните субскали на PCL-R (интерперсонална, афективна, скала начин на
живот и антисоциална) и коефициента на интелигентност. Heinzen et al. [12], разглеждат
връзката между психопатията и коефициента на интелигентност и значението и за
продължителността на престоя в затвор, както и за цялостната история на задържания за
криминални прояви. Резултатите показват, че основната хипотеза за наличието на по-нисък
коефициент на интелигеност у хората с по-високи резултати по PCL-R се потвърждава, но
хипотезата за значима връзка на Фактор 1 на PCL-R с по-висок коефициент на
интелигентност не се потвърждава. Изследване, проведено от Salekin et al. [15] показва
значима правопропорционална връзка между вербалните скали на теста за интелигеност и
психопатията.
В България връзката между психопатия и интелигентност е изследвана от Бозгунов et
al. [2], като са отчетени две основни тенденции:
1. Общият резултат за психопатия по PCL:SV показва слаба отрицателна, но
статистически значима корелация с интелигентността (тоест, по-високата
психопатност е свързана с относително по-ниска интелигентност).
2. Резултатите и за двата фактора на психопатия по PCL:SV също показват слаба
отрицателна, но статистически значима корелация с интелигентността.
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Основната цел на настоящето изследване е да определи влиянието на отделните групи
участници в изследването (бивши хероиномани, бивши амфетаминомани, бивши
токсикомани и контроли), както върху резултатите от отделните тестове за психопатия и
интелигентност, така и върху взаимооотношенията между двата конструкта. Хипотезите ни
са, че ще открием: 1) значимо влияние на отделните групи върху общите резултати
поотделно за психопатия и за интелигентност; 2) значимо влияние на отделните групи върху
корелацията между психопатия и интелигентност; 3) най-значимо очакваме това влияние да
бъде изразено при бившите зависими към хероин участници, поради особено тежкото
деструктивно антисоциално действие на самото наркотично вещество.
УЧАСТНИЦИ
Участниците в изследването са 301 души (224 мъже и 77 жени), във възрастовия
диапазон 18–50 години, които през периода 2008–2013 година са включени в изследване на
различни видове импулсивност при потребители на опиати и стимуланти, финансирано от
Националният институт по наркомании и зависимости – САЩ. От общия брой участници 67
(54 мъже и 13 жени) са хора с минала зависимост към хероин, 50 (37 мъже и 13 жени) са хора
с минала зависимост към амфетамини, 83 (61 мъже и 22 жени) са хора, които са били
зависими към повече от едно вещество (политоксикомани) и 101 (72 мъже и 29 жени) са
контролна група от участници, които не са били зависими към хероин и/или амфетамини.
Повечето от представителите на изследваните групи на бивши зависими към хероин,
амфетамини или токсикомани са в стадий на продължителна ремисия. Средната възраст на
участниците в изследването е 26 години, SD = 5,46 години, а средната продължителност на
посещение на училище е 13 години, SD = 2,41 години. От анализа са изключени 6 души,
които нямат данни от PCL:SV.
Таблица 1 Демографски и други характеристики на участниците в изследването
Хероин Амфетамини
Политоксикомани
Контроли
Общо
______________________________________________________________________________
Брой

(n)

67

50

83

101

301

Възраст

29.09 (4.34)

23.45 (4.06)

24.45 (6.03)

26.34 (5.24)

25.98 (5.46)

Брой (%) жени

13 (19.8%)

13 (26.7%)

22 (26.5%)

29 (29.2%)

77 (25.6%)

IQ (Raven)

103.57 (13.4)

109.88 (11.5)

105.25 (13.3)

106.71 (14.3)

106.12 (13.5)

Години образование

12.73 (2.25)

13.09 (2.17)

13.25 (2.7)

12.97 (2.4)

13.05 (2.42)

PCL:SV
обща психопатия

12.28 (4.74)

8.32 (4.76)

12.51 (4.8)

4.49 (3.84)

9.07 (5.71)

PCL:SV Фактор 1

4.90 (2.41)

3.10 (2.57)

4.81 (2.69)

2.17 (2.08)

3.53 (2.65)

PCL:SV Фактор 2
7.37 (2.74)
5.20 (2.77)
7.69 (2.69)
2.32 (2.21)
5.29 (3.41)
Забележка. Освен ако не е изрично отбелязано, данните представляват средни стойности и стандартни
отклонения (в скоби).

Тестови процедури
Тестуването беше извършено по време на изследване „Видове импулсивност при
потребители на опиати и стимуланти” (R01DA021421) с водещ изследовател Jasmin
Vassileva, финансирано от Националният институт по наркомании и зависимости – САЩ
(National Institute on Drug Abuse, NIDA). Изследването включва две изследователски сесии
по около 4 часа всяка, като тестовите методики са администрирани по време на първата
изследователска сесия. Преди тестуването на всяка сесия се провежда уринен скринингов
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тест за 9 вида наркотични вещества (опиоиди, метадон, кокаин, канабис, амфетамини,
метамфетамини, бензодиазепини, барбитурати и екстази), както и дрегер за употреба на
алкохол, като хората, които показват положителни резултати, не са допускани до участие в
изследването.
МЕТОДИКИ
1995)

Психопатия (Psychopathy Checklist – Screening Version; PCL:SV, Hart, Cox, & Hare,

Методиката Psychopathy Checklist (PCL) е най-добре познатият и широко използван
инструмент за оценяване на психопатия. Въведена е за пръв път през 1980 г. от Robert Hare, а
впоследствие претърпява две ревизии, докато придобие съвременния си вариант - PCL-R [7],
[8], [10]. Впоследствие е разработена съкратена версия на методиката, която дава
възможност за провеждане на изследване без наличието на колатерална информация за
изследваните лица, тази версия се разглежда като дериват на основната методика PCL-R и е
позната като Psychopathy Checklist Screening Version (PCL: SV) [9].
В настоящето изследване е използвана именно съкратената PCL: SV версия [9].
Методиката включва 12 оценъчни характеристики, всяка от които се оценява с оценки от 0
до 2: 1) повърхностен, 2) грандиозен, 3) измамлив / манипулативен, 4) липса на разкаяние
или чувство на вина, 5) липса на състрадание (lack of empathy), 6) непоемане на отговорност
за собствените действия, 7) импулсивност, 8) слаби задръжки на поведението, 9) липса на
цели, 10) безотговорност, 11) антисоциално поведение като малолетен, 12) антисоциално
поведение като пълнолетен. При оценка 0 се счита, че съответната черта не е налична, при
оценка 1 са налице някои от характеристиките на дадената черта, а оценка 2 характеризира
пълно съвпадение между описанието на чертата и личностовите характеристики на
индивида. Оценяването се базира на провеждане на полуструктурирано интервю, което се
провежда от специално обучен експериментатор. [9].
След извършване на оценяването се сумира общият сбор, който дава информация за
наличието на съответните психопатни черти у изследваното лице и до каква степен
личностовата му характеристика отговаря на цялостния профил на психопата. Максималният
възможен резултат е 24 точки, за да бъде определен според методиката като психопат, даден
индивид е нужно да има поне 18 точки. Стойностите между 12 и 18 точки се приемат за
гранични, а стойностите под 8 точки се приемат за норма [9].
Методиката PCL-R е използвана в България за пръв път от Vassileva [18] [19].
Психометричните характеристики на българската версия на PCL:SV са изследвани подробно
наскоро от Wilson et al. (2014).
Интелигентност (Raven’s Progressive Matrices; Raven & Raven, 1988)
Тестът на Рейвън, известен още като „Прогресивни матрици на Рейвън”, е една от найстарите и популярни методики за изследване на интелект както в клинични условия, така и
при здрави хора. Налични са два варианта на теста, като единият е цветен и е предназначен
за изследване на деца от 6,5-годишна възраст до 11-годишна възраст, а другият е черно-бял и
е предназначен за изследване на лица над 11-годишна възраст.
В настоящето изследване е използван вариантът за възрастни. Тестът съдържа 60
черно-бели прогресивно усложняващи се задачи. Всяка матрица показва напечатани фигури,
които разкриват някаква закономерност и съответно една липсваща такава. Във всяка задача
изследваното лице трябва да избере от 6 или 8 възможни детайли правилния, който липсва от
показания преди това модел. Фигурите са разделени в серии съответно: A, B, C, D и Е, като
всяка серия има по 12 матрици. Усложняването е от А към Е и от 1 към 12.
Методиката Прогресивни матрици на Рейвън е широко използвана в българската
психология и е натрупан голям клиничен материал. Въпреки това не е налице официална
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стандартизация на теста в български условия. Използваните норми са приети и са станали
стандарт за работа с методиката на базата на стандартизация в източноевропейска
социокултурна рамка.
Зависимости (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I); First,
1995)
Клиничното интервю за разстройства по ос І на DSM-IV (Structured Clinical Interview
for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) – модул Е – „Разстройства, свързани с наркотични
вещества” е полуструктурирано интервю за поставяне на основните диагнози по DSM-IV ос І
разстройства (DSM-IV-TR 2000) [4]. Структурираните интервюта от този тип са разработени,
за да се подобри диагностичната надежност посредством стандартизация на процеса на
оценка; за да се увеличи диагностичната валидност чрез улесняване на прилагането на
диагностичните критерии по DSM-IV и за да се улесни систематичното търсене на
симптоми, които иначе биха останали незабелязани. Още от 1983 година започва
разработването на структурирани интервюта за поставяне на диагнози по DSM-IІІ, а работата
по ревизията за DSM-IV започва през 1993 година. Окончателната версия на SCID-I за DSMIV (Изследователска версия) е произведена през февруари 1996 година. Изследователската
версия на SCID е доста по-дълга от клиничната, тъй като включва оценката на редица
подтипове, тежест и определители на протичане, които са важни от диагностична гледна
точка за изследователите, но може да не са от общ интерес за клиницистите [6].
В настоящето изследване е използвано структурирано клинично интервю за
разстройства по ос І на DSM-IV Модул Е „Разстройства, свързани с наркотични вещества”,
който покрива проблемите, предизвикани от начина на употреба на различни наркотични
вещества (включително алкохол) от страна на пациента. При осъществяване на оценката
проблемите, свързани с употребата на алкохол като легално вещество, се оценяват отделно
от оценката на проблемите, свързани с употребата на нелегални вещества. Това интервю е
адаптирано и използвано в български условия от нашия екип [18] [19].
Резултати
Средните стойности за интелигентността като общ резултат по скалата на Raven, както
и средните стойности на общите точки за психопатия по PCL:SV за общата популация на
изследването и за отделните групи участници са представени в табл. 1.
При изследване на корелациите между измерванията на интелигентността по скалата
на Рейвън и точките за психопатия по PCL:SV се получиха следните резултати (Табл. 2):
1. Общият резултат за психопатия по PCL:SV показа слаба отрицателна, но
статистически значима корелация с интелигентността.
2. Резултатите и за двата фактора на психопатия по PCL:SV също показаха слаба
отрицателна, но статистически значима корелация с интелигентността.
Таблица 2: Корелации между измерванията на интелигентността по скалата на Рейвън
и точките за психопатия по PCL:SV – общ резултат и двата фактора

Резултати за психопатия по PCL:SV

Корелационен
коефициент
с Значимост (p)
интелигентността по скалата на
Raven (r)

Общ резултат по PCL:SV

-0,233

p < 0.0001

Фактор 1 по PCL:SV

-0,223

p < 0.0001

Фактор 2 по PCL:SV

-0,195

p < 0.0001

Предвид факта, че съществува добре известна значителна корелация между двата
фактора, допълнително изследвахме как отделните 2 фактора на психопатия по PCL:SV

1076

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

корелират помежду си в нашето изследване. Резултатите показаха, че и в нашето проучване
между двата фактора има много силна положителна корелация (r = 0.706, p < 0.0001). Ето
защо бяха извършени парциални корелации за връзката между интелигентността и отделните
фактори по PCL:SV, като контролирахме за ефекта от другия фактор. Това доведе до
значително намаляване на стойността на корелацията при фактор 1, като тя престана да бъде
значима (r = -0,067, p < 0.246). При фактор 2 също бе налице намаляване на стойността на
корелацията и тя също остана отрицателна, но намаляването бе значително по-малко като
стойност и връзката остана значима (r = -0,114, p < 0.049).
За да изследваме влиянието на групите върху резултатите за интелигентност по Raven
и за психопатията по PCL – общо, PCL – Фактор 1 и PCL – Фактор 2 направихме one way
ANOVA (табл. 3):
Raven IQ

F = 2.324

p = 0.075

PCL – Total Score

F = 63.563

p < 0.0001

PCL – Factor 1

F = 84.063

p < 0.0001

PCL – Factor 2

F = 25.835

p < 0.0001

От резултатите е видно, че при интелигентността измерена с методиката на Raven,
влиянието на групите е налице, но макар и с малко не достига до статистическа значимост.
Докато при психопатията влиянието на групите е статистическо значимо, както при
общия резултат за психопатност, така и при двата отделни фактора.
Поради показаното наличие на значимо влияние на изследователските групи върху
тези отношения, съшите корелационни анализи като описаните по-горе бяха направени за
отделните подгрупи от участници – хероиномани, амфетаминови, контроли и
политоксикомани (таблици 4 – 7).
Таблица 4: Корелации между измерванията на интелигентността по скалата на Рейвън
и точките за психопатия по PCL:SV – общ резултат и двата фактора (Хероиномани)

Резултати за психопатия по PCL:SV

Корелационен
коефициент
с
интелигентността по скалата на Raven
(r)

Значимост (p)

Общ резултат по PCL:SV

-0,438

p < 0.0001

Фактор 1 по PCL:SV

-0,333

p < 0.0001

Фактор 2 по PCL:SV

-0,453

p < 0.0001

Видно е, че корелациите са умерено високи като стойност, винаги отрицателни (тоест
колкото си по-психопатен си по-малко интелигентен), като и в трите случая достигат
статистическа значителност.
Поради наличната и за тази подгрупа много силна положителна интеркорелация между
двата фактора (r = 0.675, p < 0.001), бяха извършени парциални корелации за връзката между
интелигентността и отделните фактори по PCL:SV, като контролирахме ефекта от другия
фактор. Това доведе до значително намаляване на стойността на корелацията при фактор 1,
като тя престана да бъде значима (r = -0,041, p < 0.745). При фактор 2 също бе налице
намаляване на стойността на корелацията и тя също остана отрицателна, но намаляването бе
значително по-малко като стойност и връзката остана значима (r = -0,329, p < 0.007).
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Таблица 5: Корелации между измерванията на интелигентността по скалата на Рейвън
и точките за психопатия по PCL:SV – общ резултат и двата фактора
(Амфетаминомани)

Резултати за психопатия по PCL:SV

Корелационен
коефициент
с
интелигентността по скалата на Raven
(r)

Значимост (p)

Общ резултат по PCL:SV

-0,108

p < 0.455

Фактор 1 по PCL:SV

-0,113

p < 0.436

Фактор 2 по PCL:SV

-0,077

p < 0.593

Видно е, че в групата на бившите зависими към амфетамини участници, корелациите
са много слаби като стойност, винаги отрицателни (тоест колкото си по-психопатен си помалко интелигентен), като и в трите случая не достигат статистическа значителност.
Поради наличната и за тази подгрупа много силна положителна интеркорелация
между двата фактора ( r = 0.607, p < 0.0001), направихме парциални корелации между
интелигентността и фактор 1 и фактор 2, като контролирахме за влиянието на другия фактор.
Това като резултат значително намали още повече като стойност корелационните
коефициенти и те достигнаха почти до нулата, оставайки все пак отрицателни като знак –
Фактор 1 (r = -0.083, p < 0.571) и Фактор 2 (r = -0.011, p < 0.938).
Таблица 6: Корелации между измерванията на интелигентността по скалата на Рейвън
и точките за психопатия по PCL:SV – общ резултат и двата фактора (Контроли)

Резултати за психопатия по PCL:SV

Корелационен
коефициент
с
интелигентността по скалата на Raven
(r)

Значимост (p)

Общ резултат по PCL:SV

-0,099

p < 0.326

Фактор 1 по PCL:SV

-0,003

p < 0.973

Фактор 2 по PCL:SV

-0,168

p < 0.092

Видно е, че в групата на контролите корелациите са много слаби като стойност,
винаги отрицателни (тоест колкото си по-психопатен си по-малко интелигентен), като и в
трите случая не достигат статистическа значителност.
Поради наличната и за тази подгрупа много силна положителна интеркорелация
между двата фактора ( r = 0.606, p < 0.0001), направихме парциални корелации между
интелигентността и фактор 1 и фактор 2, като контролирахме за влиянието на другия фактор.
За разлика от другите изследователски групи, това в групата на контролите значимо увеличи
като стойност корелационните коефициенти, като при Фактор 2 той остана отрицателен като
знак и достигна до статистическа значимост (r = -0.209, p < 0.037), а при фактор 1
единствено стана положителен като знак, макар и да не достигна до статистическа значимост
(r= +0.126, p < 0.212).
Таблица 7: Корелации между измерванията на интелигентността по скалата на Рейвън и
точките за психопатия по PCL:SV – общ резултат и двата фактора (Политоксикомани)
Резултати
PCL:SV

за

психопатия

по

Корелационен
коефициент
с
интелигентността по скалата на
Raven (r)

Значимост (p)

Общ резултат по PCL:SV

-0,273

p < 0.012

Фактор 1 по PCL:SV

-0,281

p < 0.01

Фактор 2 по PCL:SV

-0,207

p < 0.06
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В групата на политоксикоманите, корелациите са сравнително слаби като стойност,
винаги отрицателни (тоест колкото си по-психопатен си по-малко интелигентен). В два
случая (като общ резултат и за Фактор 1) достигат статистическа значителност, докато при
Фактор 2, макар и с малко не достигат до статистическа значимост.
Поради наличната и за тази подгрупа много силна положителна интеркорелация
между двата фактора (r = 0.585, p < 0.001), направихме парциални корелации между
интелигентността и фактор 1 и фактор 2, като контролирахме за влиянието на другия фактор.
Това като резултат значително намали по стойност корелационните коефициенти (като те
останаха отрицателни като знак) и те всички загубиха статистическа значимост - Фактор 1 ( r
= -0.202, p<0.069) и Фактор 2 (r = -0.055, p < 0.623) не е статистически.
ДИСКУСИЯ
Като цяло отчетените от нас резултати са в съответствие с хипотезата на Hare и
Neumann [11], които смятат, че ако има връзка между психопатията и интелигентността, то
тя е в най-добрия случай слаба. В нашето изследване също установихме, че между
психопатията и интелигентността съществува слаба, но статистически значима
обратнопропорционална връзка. Отчетохме същите резултати и относно отделните фактори
на психопатията, което корелира с дефинираните скоро след създаването на методиката PCL
хипотези [8]. От друга страна, това е в противоречие с оригиналните идеи на Hervey Cleckley,
който е предполагал наличието на силна положителна корелация между нивото на
психопатия и интелигентността [5].
Налице е значително различие между нашите данни и тези на Spironelli et al. [16].
Докато при нашите резултати е налице слаба обратнопропорционална връзка между двата
конструкта, изследването, проведено в Италия, отчита силна правопропорционална връзка
между първичната психопатия (Фактор 1) и интелигентността. Това може да се дължи на
спецификите на средата, на твърде разнородната и малка по обем извадка с множество
сериозни психиатрични диагнози в италианското изследване, докато в нашето изследване
хората с шизофрения, биполярно или друго психотично разстройство са изключвани при
началната селекцията за участие. Друг значим фактор е фактът, че в изследването на
Spironelli et al. участниците са само жени, докато в нашето изследване преобладаващата част
от изследваните лица са мъже.
Налице е съответствие между нашите резултати и получените от Heinzen et al. [12]
данни в Германия, като и в двете изследвания е получена слаба обратнопропорционална
връзка между психопатията и интелигентността. Както в нашето, така и в изследването на
Heinzen et al. не са включени участници с психотични разстройства. Също така, в последното
изследване на Tribolet-Hardy et al. [17] е намерена обратнопропорционална връзка между
пространствената интелигентност и психопатията, което като резултат е налична и при
нашите данни. Също така, Tribolet-Hardy et al. отчитат и правопропорционална връзка между
вербалната интелигентност и първичната психопатия, което откритие, поради липсата на
скала за вербална интелигентност в използваната от нас методика - Прогресивни матрици на
Рейвън, няма как да бъде сравнено с резултатите от нашето изследване.
Налице е значително различие между нашите данни и данните, получени от Salekin et
al. [15], което най-вероятно се дължи или на използваната в това изследване PCL:YV версия
на методиката, насочена към изследване на юноши, или на значимата възрастова разлика
между участниците в двете изследвания. Друг значим фактор е, че за разлика от Salekin et al.,
в настоящето изследване беше използвана невербална версия на тест за интелигентност без
отделни скали. В бъдеще интерес би представлявал опит за репликация на резултатите на
Salekin et al. [15] относно значимата връзка между вербалната интелигентност и
психопатията, както и използване на тестове за интелигентност, които включват различни
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фактори и биха могли да предоставят повече информация за връзката между отделните
компоненти на интелигентността и психопатията.
Важен е и фактът, че в настоящето изследване е използвана съкратената версия на
PCL (PCL:SV) за разлика от повечето изследвания, базирани върху разширената версия на
методиката (PCL-R). Въпреки тази специфика се наблюдават резултати, които корелират с
най-често срещаните и защитени от емпиричния материал хипотези [11] [12] [17].
Интересен резултат от нашето изследване е факта, че четирите отделни подгрупи:
бивши зависими към хероин, бивши зависими към амфетамини, бивши политоксикомани и
контроли, които не са покривали и не покриват критерии за зависимост към опиоиди и
стимуланти се отнасят по различен начин, както поотделно към нивото на психопатия и
интелигентност, така и към тяхното взаимоотношение. При проведеното допълнително
детайлно изследване стана ясно, че при интелигентността измерена с методиката на Raven,
влиянието на групите е налице, но не достига статистическа значимост, макар и да е
маргинално като стойност, докато при психопатията влиянието на групите е статистическо
значимо, както при общия резултат за психопатност, така и при двата отделни фактора. Това
означава, че при изследвания на сложни конструкти като психопатия, интелигентност и
други при хора, които са били в миналото или в момента зависими към наркотични
вещества, тези отношения винаги трябва да се изследват поотделно за всяка група вещества.
Смесването на участниците в една обща група в тези случаи може да бъде сериозно
подвеждащо.
Друга важна насока при по-нататъшни изследвания е необходимостта винаги да се
взема предвид силната интеркорелация, която съществува между двата Фактора 1 и 2 на
PCL:SV, което е установено още от Robert Hare. В нашето изследване установихме също
така, че при двата фактора на психопатията, тази отдавна установена интеркорелация между
тях може да има различен ефект, когато изследваме връзката между интелигентността и
отделните фактори по PCL:SV, контролирайки за ефекта от другия фактор. За общата група
на изследването при Фактор 1 корелацията почти стига до нулева стойност, докато при
Фактор 2, въпреки че намалява значително, тя остава значима.
При разглеждане на взаимоотношението между интелигентност и психопатия по
отделните групи в изследването става ясно, че най-сериозно е взаимодействието в групата на
участниците, които са били зависими към хероин. При тях имаме налице статистически
значима корелация с интелигентността, както за психопатията като общ резултат, така и с
двата фактора поотделно. Интересен феномен е, че при прилагането на парциалните
корелации и контролирайки за взаимодействието между факторите, статистически значима
остава корелацията на интелигентността само с Фактор 2 (антисоциалния фактор), което
говори за особено сериозната и вероятно дълбока връзка на зависимостта към хероин с
антисоциалното поведение и нагласи.
Очевидно от резултатите е, че при участниците, които са били зависими към
амфетамини няма взаимоотношение между интелигентността и психопатията, както като
общ резултат така и за отделните фактори.
В групата на политоксикоманите, първоначално имаме налице статистически значими
корелации, които обаче губят своята значимост при прилагането на парциалните корелации и
контролирайки за взаимодействието между факторите. Това е една доста разнородна по
състав група, в която най-вероятно има различни и потенциално противоложни тенденции.
Интересни резултати получаваме при контролите, където първоначално няма
статистически значими корелации, но единствено в тази група при прилагането на
парциалните корелации и контролирането за взаимодействието между двата фактора на
психопатността макар и маргинално получаваме статистически значима негативна парциална
корелация при фактор 2 (антисоциален) . Също така, това е единствената група, при която
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между интелигентността и фактор 1 на психопатията имаме положителна, макар и не
статистически значима корелация.
Изглежда, че негативната корелация между интелигентността по Raven и Фактор 2 на
психопатността (антисоциален) продължава да е налице даже при ниски нива на
психопатност, както е в случая с групата на контролите. Тоест, антисоциалността даже в
ниски „дози” може да е обратно свързана с невербалната интелигентност.
Другата значима посока на бъдещи изследвания върху контроли с ниско ниво на
психопатност е възможността при ниски нива на психопатност да има положителна
корелация между резултатите по фактор 1 и невербалната интелигентност по Raven, която да
достигне и до статистическа значимост при по-голяма извадка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящето изследване се базира върху резултати от използваната за пръв път в
България методика PCL:SV, което от една страна е първа стъпка към въвеждане на тази
ключова методика за по-широко прилагане в българска популация, а от друга, хвърля
известна светлина върху значимостта на културните различия във връзката на психопатията
с интелигентността.
Въпреки богатата изследователска история на PCL и на връзката на конструкта
психопатия с други психологични конструкти, въпросът за отношението му с
интелигентността все още не е напълно изяснен. Като цяло нашето проучване отчита
резултати, съответстващи на голяма част от вече съществуващите в научната литература –
както на теоретичните хипотези, така и на базираните на тях емпирични изследвания по
темата.
Като получени резултати, можем да отбележим, че е налице обратнопропорционална
статистически значима връзка между интелигентността и психопатията, както по отношение
на общия резултат по PCL:SV, така и за двата Фактора 1 и 2, но тази връзка е в най-добрия
случай слаба. Тази връзка в значима степен се влияе, както от силната положителна
интеркорелация, която съществува между двата Фактора 1 и 2 на PCL:SV, така и от
принадлежността на участника към различните изследователски подгрупи в изследването: 1)
бивши хероиномани, 2) бивши амфетаминомани, 3) бивши токсикомани и 4) контроли.
Нужни са допълнителни изследвания, за да бъде изяснена, както спецификата на тези
взаимоотношения, така и тяхното значение. Въз основа на нашите резултати, особено
перспективни като таргетни групи на бъдещи изследвания в тази посока изглеждат групите
на бившите зависими към хероин и на контролите.
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НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Светла Василева Проданова-Ялъмова, докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”
AWARENESS, ATTITUDES AND NEEDS ABOUT IDENTIFICATION
AND PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS
Svetla Vasileva Prodanova-Yalamova, PHD student at Sofia University
Докладът представя резултатите от проведено в периода декември 2013 - април 2014 г. анкетно
проучване на информираността, нагласите, потребностите и осигуреността с психодиагностичен
инструментариум на психолози, логопеди, учители, специални педагози, ресурсни учители,
педагогически съветници, социални работници и родители относно идентифицирането и
психологическото оценяване на деца/ученици със специални образователни потребности. Разглеждат се
проблемните области в използвания в момента в България диагностичен модел, както и възможностите
за промяна по посока повишаване на целесъобразността и приложимостта на психологичната оценка на
деца/ученици със специални образователни потребности, насочени за интегрирано образование в
общообразователните институции (детски градити и училища). На базата на резултатите от споменатото
по-горе изследване и добрата практика в други страни са изведени препоръки за оптимизирането на
психодиагостичения модел и свързаните с него условия и ресурси.
The paper presents the results of a survey of awareness, attitudes, needs and equipment with psycho-diagnostic
tools for psychologists, speech therapists, teachers, special education teachers, school counselors, social workers
and parents for the identification and psychological assessment of children with special educational needs (SEN)
conducted in the period December 2013 - April 2014. The paper discusses problematic areas in current
diagnostic model in Bulgaria and suggests plausible changes towards increasing of the relevance and
applicability of psychological assessment of children with SEN. The proposed recommendations for optimization
of the psycho-diagnostic model are based both on the study and good practice in other countries.

В България отношението и националната политика към хората с увреждания, и в
частност към децата, макар и със своя специфика, следват същите процеси, които се
наблюдават по света: от мистифициране и религиозна стигма (свързвана с причините за
вродените увреждания и болестите), през социална изолация, сегрегация и доминиране на
медицинската категоризация, до съвременното трансформиране на ценностните модели по
отношение на правото на пълноценен и независим живот и осигуряването на условия за това.
Същевременно развитите държави в Европа като Германия, Великобритания, Франция,
Италия и скандинавските страни, както и САЩ, Канада, Австралия, Япония и др. имат вече
утвърдени традиции по отношение на пълноценното включване на хората с увреждания в
обществения живот чрез своята образователна и социална политика, докато в България сме
все още в самото начало на „пътя” на трансформацията на обществените нагласи и
превръщането на добрите намерения в държавна политика, действащи практики и
качествени социални услуги.
За първи път определението „деца/ученици със специални образователни потребности
(СОП)” се въвежда в България с промяната на Закона за народната просвета през 2002 година
и Наредба №6/19.08.2002 г. на МОН за обучението на деца със СОП и/или с хронични
заболявания. С влизането в сила на наредбата започва и реалното включване на тези деца в
общи училища и детски градини, въпреки че тяхното интегриране в общообразователната
система е залегнало още в Закона за народната просвета от 1991 г. Нормативната рамка и
произтичащите от нея проблеми, съпътстващи процеса на интеграция на децата/учениците
със специални образователни потребности, са разгледани по-подробно в [2].
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В нашата действителност понятието „специални образователни потребности” идва да
замести като една обобщаваща категория всички проблеми, които едно дете може да срещне
в обучението си в следствие на някакво заболяване, увреждане, дефицит и/или разстройство,
което само по себе си поставя медицинския модел в основата на оценяването на децата. Това
неминуемо се отразява върху психодиагностичното и психологическо оценяване на
децата/учениците със специални образователни потребности, като акцентът се поставя върху
дефицитите и проблемните области в развитието им, които биха препятствали успешното
справяне с училищния материал. Същевременно на базата на това оценяване се взема
решение дали едно дете е подходящо за обучение в общообразователно учебно заведение
или е препоръчително то да се обучава в специализирано такова.
Общата тенденция психолозите и специалистите-оценители да търсят в процеса на
оценяване отговор на въпроса „защо едно дете не функционира според очакванията” може да
се обясни от една страна с медицинския модел, а от друга – с използваните тестови батерии и
класически инструменти за оценка на двигателното, социално, интелектуално, емоционално,
езиково и т.н. функциониране, които обикновено предоставят информация за
дисфункционалните области и дефицити и в някои случаи позволяват даването на кратки
препоръки [6]. Използването на едни и същи инструменти както за класификация и
поставяне на диагноза, така и за подпомагане разработването на препоръки за интервенции
спрямо обследваното дете и възможностите му за социална интеграция, води често до
отправянето на едно негативно и песимистично послание относно прогнозите за позитивна
промяна у детето. Това въздейства обезкуражаващо не само на родителите, но и на учителите
в общообразователните училища, които не се чувстват подготвени да се справят с
предизвикателствата на индивидуалния подход в обучението на децата със СОП.
На базата на прегледа на нормативната уредба, официални доклади от проверки на
различни институции относно осъществяването на интегрираното образование, проучване на
процедурата за получаване на статут на дете/ученик със СОП и мястото на
психодиагностичното и психологичното оценяване в нея, както и съобразно информацията
от проведени 20 дълбочинни интервюта с различни заинтересовани от процеса на интеграция
страни, бяха изведени основните актуални критични точки за интегрираното образование и
ролята на психодиагностичното оценяване. Те касаят регламентирането на
психодиагностичното оценяване като част от процедурната рамка, ранното откриване и
диагностициране на децата със СОП, наличният инструментариум за психологическо
оценяване на деца и юноши, квалификацията на оценителите и съдържанието и
комуникирането на получените резултати и оценки (за повече подробности виж [3]).
Анкетното количествено изследване, резултатите от което са представени по-долу,
имаше за цел да верифицира обособените от качественото проучване критични области и да
открои основни проблеми, като се фокусира върху информираността, нагласите,
осигуреността с психодиагностичен инструментариум и потребностите на различни
участници и заинтересовани лица в интеграционния процес относно идентифицирането и
психологическото оценяване на деца със специални образователни потребности.
Изследването бе проведено в периода декември 2013-април 2014 г. с различните
участници в процеса на оценяване на децата със специални образователни потребности –
общо 228 лица от 61 населени места от цялата страна. Анкетираните са групирани в три
категории, като в изследването участваха 82 учители (в детски градини и училища,
специални педагози, ресурсни учители), 81 специалисти от помагащите професии
(психолози, логопеди, педагогически съветници, социални работници) и 65 родители на деца
със СОП. Анкетите бяха реализирани с помощта на платформата LimeSurvey и бяха
популяризирани чрез следните канали:
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• Изчерпателно изпратени на съществуващите 28 ресурсни центрове с молба да я
препратят на служителите си и на партньорите си от помагащите професии, с
които работят.
• Извадка на основните училища от базата данни на МОН (с включени емейли за
контакт), които по различни белези обучават или вероятно обучават деца със СОП.
Беше изпратено писмо до директорите с молба да попълнят анкетата или да я
препратят на училищния психолог или учители от тяхното училище, които да я
попълнят.
• Анкетата за родителите беше споделяна в специализираните групи за родители с
деца със СОП (не само най-големите и популярни, но и нишови) и беше изпратена
като лично съобщение на тези участници в групите, които бяха търсили
информация или споделяли опит с техни деца.
• Беше изпратена на всички 45 участници в семинара „Психологична и
психотерапевтична работа с деца със специални образователни потребности –
практики и перспективи” (организиран от автора и проведен на 25.10.2011г. в СУ
„Св. Климент Охридски”), които бяха изявили желание да получават информация,
свързана с психологическата диагностика на деца със специални образователни
потребности.
• Антуражна извадка с познати, които са от по-малки населени места, така че да бъде
достигнат и по-разнообразен контингент учители.
Географско покритие на изследването
Анкетата са попълнили родители, учители и специалисти, живеещи или работещи на
територията на 61 населени места в страната 1 и частично чужбина (гр. Янина, Гърция),
покриващи всичките по-големи градове в страната и общо 72% от градското население и
57% от цялото население. В единайсет от градовете анкетите са попълнени и от трите групи
респонденти (София, Варна, Плевен, Русе, Бургас, Пловдив, Враца, Ямбол, Търговище,
Разград и Добрич), а в 40% от всички представени градове има попълнени анкети от две
категории респонденти. 18% от покритите с изследването населени места са села,
включително от различни географски райони.
Разнообразието на населени места (малки села, малки градове, общински центрове,
областни центрове, от всички райони за планиране, от населени места със значителен дял на
малцинства – роми – Лом и Сливен, население с турско самосъзнание – Кърждали, Разград,
Каолиново, Дулово, Исперих и др., включително и населени места, в които има
преобладаващо католическо население - Раковски, Белене, Левски и Свищов), а както ще се
види по-долу и разнообразието в опита на учителите и специалистите, актуалната възраст на
децата и възрастта на диганостициране, дава основание да се приемат резултатите на
изследването като достатъчно надеждни, макар и по дизайн то да не е с представителна
извадка.
Описание на респондентите
Психолозите (включително един психиатър), попълнили анкетата, представляват
малко над една четвърт (26%) от професионалните респонденти, а учителите са малко под
една трета (32%), колкото са и ресурсните учители и специалните педагози взети заедно
(32%). 42% от учителите са учители в детска градина, а 25% са учители от 5 до 12 клас, което
макар и да не отговаря на общото съотношение учители в детските градини и
общообразователните училища, отразява относителната важност на учителите в детската
градина за ранната диагностика на децата със специални образователни потребности.
Ресурсните учители са по-малко от учителите в извадката и това също отразява факта, че в
1

Което надминава средния брой населени места, включени в традиционните представителни извадки.
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генералната съвкупност те са по-малко в сравнение с обикновените учители, които общуват с
децата със СОП и техните родители.
Въпреки че мениджърите на съответните институции (директор на ОДЗ, на училище и
на Дневен център за хора с интелектуални затруднения) са и учители или психолози, те са
класифицирани като отделна група, защото са предпочели да се идентифицират по този
начин и са 4% от респондентите. Фигурата на педагогичесия съветник (2% от отговорите)
също е интересна, макар че той може да е психолог, специален педагог или учител с
необходимата допълнителна квалификация.
В групата на специалистите от помагащите професии респондентите имат среден
професионален стаж от 13 години, като най-младият специалист има само 1 година
професионален опит, а най-опитните – по 35 г. (трима). 42% отбелязват, че имат повече от 7
години 2 професионален опит в диагностиката на деца със СОП, а 41% - повече от 7 години
професионален опит в корекционната работа с деца със СОП. 19% от анкетираните са
участвали като експерти в Екип за комплексна педагогическа оценка (ЕКПО) към
Регионален инспекторат по образованието (РИО), 87% са участвали като експерти в Екип за
подпомагане на обучението и възпитанието (ЕПОВ) на деца/ученици със СОП в детска
градина или училище, а 80% имат опит в индивидуалното оценяване на деца със специални
образователни потребности. От това може да се предположи, че голяма част от анкетираните
познават добре същността и проблемите на работата с деца със специални образователни
потребности и по-конкретно касаещите диагностичното оценяване, което означава, че можем
да се доверим на тяхната преценка за изследваните въпроси. Симптоматично е, обаче, че
дори сред специалистите има хора, които не познават добре имената на инструментите за
диагностично оценяване – например, споменава се „Бекстлер”, вместо Уекслер/Весклер.
„Бекстлер” е споменат и в доклада на Института по социални дейности и практики [1], така
че не е случайна правописна грешка.
При учителите, участвали в изследването, средният педагогически стаж е 19 г., като
най-малкият е само 3 месеца, а най-дългият е 40 г. Опитът е разпределен равномерно, което е
индикация, че можем да приемем изследването като достатъчно представително за
учителите. Почти всички изследвани учители (95%) работят в образователна институция, в
която се обучават деца със специални образователни потребности. Това е единствената
характеристика на извадката, която я отличава от представителната и можем да приемем, че
изследването е представително за онези около 60% от училищата (и 33% от детските
градини) в страната, в които се обучават интегрирано деца със СОП. Едва 36% от учителите
имат някаква, дори и минимална, квалификация за работа с деца със специални
образователни потребности – тя вярира от еднодневен курс, през едноседмично обучение до
след-дипломна квалфикация и магистърка програма. Мнозинството разчитат, по думите на
един от анкетираните, на „интуицията си”, на общия си опит и квалификация на учител. 27%
споделят, че имат повече от 7 години професионален опит в работата с деца със СОП, при
20% опитът е между 3 и 7 години, при 33% - между 1 и 3 години, а останалите 20% нямат
опит или той е по-малък от 1 година. Това е допълнителна индикация, че имаме достатъчно
разнообразни респонденти сред учителите. Фактът, че достатъчно много учители споделят,
че имат опит с деца със СОП, който е по-дълъг, отколкото съществува самият статут, следва
да се интерпретира, че те са преподавали в специални училища 3 или смятат, че са
преподавали на деца, които биха били идентифицирани като деца със СОП, ако имаше такава
2

Изборът на тази граница е съобразен с периода на създаване и функциониране на ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности през 2006 г.
3
След започване на процеса на извеждане на деца от специалните училища, закриване на паралелки или
специални училища, закриване на домове за деца, лишени от родителски грижи, в които е имало и деца със
СОП, педагозите от там често се прехвърлят в общообразователните училища като учители или възпитатели (в
занималните), както и като ресурсни учители по-късно.
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процедура към съответния момент. 11% от анкетираните в групата на учителите са участвали
в ЕКПО към РИО, 62% са били в ЕПОВ в детска градина или училище, а 54% споделят, че са
правили индивидуално оценяване на деца със СОП. Тези данни показват, че по-голямата част
от участниците в изследването са ангажирани в интеграционния процес и са запознати с
проблемите, свързани с него и с диагностичното оценяване.
Родителите на деца със специални образователни потребности, попълнили анкетата, са
предимно родители на деца, насочени за интегрирано обучение в общообразователно
училище - 74%, и неспециализирана детска градина – 17%. Децата на останалите 9% са
насочени към специализирано учебно заведение, посещават дневни центрове или с тях се
работи в домашни условия. Към момента на попълване на анкетата средната възраст на
децата е 9 г. и 9 м., като най-малкото е на 3 г., а най-голямото е на 18 г. (завършва средно
образование през 2014 г.). Средната възраст, на която родителите са разбрали, че детето им
среща затруднения, които го различават от останалите деца, е 2 г. и 10 м. Детето бива
диагностицирано на средна възраст 4 г. и получава статут на дете/ученик със СОП на средна
възраст 5 г. и 10 м. Най-късно откритите затруднения са били на възраст 11 г., а най-късното
диагностициране е било на 14 годишна възраст. Общо 40% от изследваните родители имат
деца, които са получили статут на дете/ученик със СОП на 7 или повече години (в училище).
Най-често (38%) родителите са отбелязали, че детето им има само едно затруднение, а
максималният брой затруднения, отбелязани за едно дете, е 7 затруднения (2%) (Фигура 1).

Фигура 1: Разпределение на децата според броя затруднения

Характерът на затрудненията на децата също е достатъчно разнообразен (Фигура 2).
Родителите бяха помолени да отбележат едно или повече затруднения на детето си измежду
девет предварително формулирани и възможност да го опишат в свободен текст, ако липсва
сред предложените. Най-честите нарушения в извадката са специфични нарушения на
ученето, езиково-говорни нарушения, нарушения на общуването и комуникацията и
емоционални и/или поведенчески проблеми (всички с проявления при над 1/3 от децата в
извадката), което и съответства на реалното разпределение на нарушенията в генералната
съвкупност.
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Сензорни увреждания (нарушено зрение, увреден
слух)
Ф изически увреждания
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13,85
6,15
24,62

Умствена изостаналост

46,15

Езиково-говорни нарушения
Специфични обучителни трудности /специфични
нарушения на ученето

50,77
36,92

Емоционални и/или поведенчески проблеми

35,38

Нарушения на общ уването и комуникацията
Хронични заболявания
Множество увреждания
Друго

6,15
4,62
12,31

Фигура 2: Характер на затрудненията на детето (% от респондентите)

Резултати
Наблюдението от дълбочинните интервюта, че голяма част от децата, които реално
имат специални образователни потребности, остават незабелязани и недиагностицирани в
достатъчно ранна възраст, за да получат адекватна и навременна подкрепа в развитието си,
получава потвърждение и от резултатите от изследването. Едва 10% от анкетираните
(специалисти и учители) споделят, че не са имали случай да работят с недиагностицирано
дете със СОП, но което според тях трябва да получи такъв статут. Това може да означава, че
в образователната система има деца, които не достигат до формалното започване на процеса
за получаване на статут на дете/ученик със СОП. Разбира се, тези деца, към които реферират
90% от анкетираните, може да се намират някъде в процеса от „улавяне на ранните
сигнали” през „диагностика” до отхвърляне или получаване на статута.
Същевременно резултатите от изследването показват, че ранното скринингово
изследване на общото развитие на децата се приема с изключително високо ниво на
одобрение и от трите изследвани под-групи: от специалисти (89%), учители (88%) и
родители на деца със специални образователни потребности (90%). Преобладаващата част от
анкетираните смятат, че ранният скрининг дори трябва да е задължителен - съответно по
групи дяловете са 49%, 59% и 60%. Меджу 30% и 40% смятат, че ранният скрининг трябва да
се провежда само при съгласие от страна на родителите на детето.
Съществена част от специалистите (66%) и учителите (78%) се обединяват около
мнението, че ранното скринингово изследване трябва да се проведе до 4 годишната възраст
на детето, докато същото мнение изразяват 83% от родителите на деца със СОП. Резултатите
от изследването дават достатъчно основания да се смята, че изборът на възраст (3 г.) за
пилотния скрининг в проекта “Включващо образование” на МОН е до голяма степен
адекватен.
Изследването нямаше за цел да улови нагласите на родителите като цяло
(включително тези, които имат „преобладаващи” деца и семейните и партньорски двойки,
които все още нямат деца, но планират да имат) към ранния скрининг, но със сигурност ще е
наложително да се работи със съпротивите на част от тях към ранния скрининг.
Макар и рядко, но все пак се срещат учители, които не предприемат никакви действия
(освен най-много прилагането на индивидуален подход към детето), когато по тяхна
преценка детето има нужда от статута на дете/ученик със специални образователни
потребности, но не го притежава. Този дял е 5,5%, а причината за тази пасивност е „защото
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познават родителите и отношението им към тяхната (евентуална) намеса”. Сред тези учители
са както учители в детската градина, така и в горния курс (5-12 клас). В допълнение, 90% от
учителите, които са се обръщали към родителите на такова дете (например, за да ги
запознаят с възможностите, които осигурява статутът на дете/ученик със СОП или да
поискат разрешение за прецизна диагностика), са имали случаи на отказ от сътрудничество.
Подобен голям дял (93%) на откази от сътрудничество (поне като първа реакция) се
наблюдават и при специалистите. Тези факти подкрепят допускането, че родителите имат
негативнана нагласа към определянето на статут „Дете/ученик със СОП”. Отказът на
родителите да признаят навреме, че детето им може да има проблем (особено когато няма
физическо увреждане), затруднява развитието на детето и понякога го обрича на
самоизолация (например, при дислексия) и/или отхвърляне (при хиперактивност).
Съществен психологически проблем за родителите е, че условие за стартиране на
процедурата за оценка на специални образователни потребности е предварителното наличие
на „диагноза” - и то от психиатър, в психодиспансер или от психолог, който работи в една
практика с психиатър 4 – все „стряскащи” родителите комбинации и условия. Негативните
нагласи на родителите на „преобладаващите” деца (14% против присъствието на деца със
СОП в класовете на децата им, 22% с притеснения, че децата със СОП ще свалят нивото на
класа и 43% колебаещи се дали биха искали или не да има деца със СОП в класа) 5
допълнително препятстват сътрудничеството на родителите на дете със съмнения за СОП,
тъй като те очакват „етикетирането” да повлияе негативно на детето и дори да доведе до
необходимостта то да бъде преместено в друго училище.
В допълнение на изводите от количественото изследване са и казусите, изведени от
дълбочинните интервюта. В София училищен психолог споделя, че всички насочени от него
деца за ЕКПО в РИО през учебната 2013/2014 г. биват оценявани като деца без специални
образователни потребности. Предположението му е, че по този начин РИО „регулира” броя
на децата със СОП заради липсата на достатъчно ресурсни учители, които да работят с тях. В
друг случай - при отказ за сътрудничество от страна на родителите, директорът иска
„проблемът да си остане вътрешен” и да не сезира отдел „Закрила на детето”, каквато е
процедурата в подобни случаи. Има разнообразни причини, поради които деца, които би
трябвало да получат статут на дете/ученик със СОП, не го получават и спокойно може да се
каже, че е системен проблем, а не само дължащ се на един или два независими фактора.
Процедурата за получаване на статут на дете/ученик със специални образователни
потребности според самооценката на специалистите и учителите е сравнително добре
позната (Фигура 3), като естествено за нашите условия по-малко запознати са учителите
(62%) отколкото специалистите (90%). Високата степен на несигурност у учителите (26%
споделят, че я познават само частично) в процедурата и допълнителните 12%, които не
познават процедурата, представляват сериозен проблем за функционирането на социалния
модел (при който учителите са активните в промяната на средата), още повече, че извадката
ни е доминирана от училища и детски градини, в които има обучавани деца или ученици със
специални образователни потребности. Ако се преизчислят данните спрямо дела
образователни институции, в които се обучават и не се обучават деца/ученици със СОП, то
делът познаващи процедурата за цялата образователна система би бил едва 21%, частично
познаващи - 45% и непознаващи – 34%. Респондентите, които не работят в институция,
обучаваща деца със СОП, не са толкова запознати с процедурата – 0% запознати, 50%
частично и 50% изобщо не я познават. Преизчисляването е направено на базата на разделяне
4

НАРЕДБА № 6 от 19.03.2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и
психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане, обн., ДВ,
бр. 35 от 16.04.2003 г.
5
Национално представително проучване сред родители, проведено от социологическа агенция „Глобал
Метрикс” по поръчка на Център за приобщаващо образование;
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=CMSPage&Table=advantages&ID=214&Field=Advantage
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на отговорите за работещите в детските градини и училищата (тъй като при тях има
съществено различен дял институции, обучаващи деца със СОП – детските градини са едва
33%, а училищата – 57% от съответния общ брой институции, според данните за 2012 г.).

90%

Специалисти

62%

Учители (извадка)

Учители
(преизчислено за
страната)

6% 4%

21%

26%

45%

Да

Частично

12%

34%

Не

Фигура 3: Запознатост с процедурата за получаване на статут на дете/ученик със СОП

При първите съмнения за наличие на затруднения в развитието и адаптацията 40% от
родителите са се насочили за съвет/консултация към личния лекар (педиатър) на детето, 18%
са се консултирали с психолог, а 11 % са потърсили мнението на учител. Същевременно на
въпроса: Кой Ви насочи към процедурата за получаване на статут на дете/ученик със
СОП?, 28% от родителите посочват, че това е направил логопед, 20% - учител в детска
градина или училище, 11% посочват психолог, 11% са се ориентирали сами от информацията
в интернет, 8% са насочени от приятели, 5% - от психиатър, а останалите са имали други
източници. Очевидно се налага изводът, че личните лекари/педиатри не познават
процедурата и въпреки че е естествено да бъдат потърсени за консултация при наличието на
проблеми в развитието и функционирането, те не се припознават в ролята си на консултанти
по отношение на обучението и развитието на детето и не разполагат с необходимата
информация. Тези данни подкрепят допускането, че учителите и психолозите в
общообразователните институции не са активни в откриването и диагностицирането на
деца/ученици със специални образователни потребности.
Специален интерес заслужава фактът, че диагностичното оценяване на детето им е
отнело по-малко от 1 час според 51% от родителите, 22% споделят, че оценяването е
продължило в рамките на 1-2 часа, 6% - 2-3 часа, 3% - повече от 3 часа, а 15% са отбелязали,
че оценяването е продължило 1 или повече от 1 ден. Въпреки че отчитайки
индивидуалността на всеки случай това разнообразие на продължителността изглежда
оправдано, диагностично оценяване, което е проведено за по-малко от 1 час изглежда наймалкото несериозно и непрофесионално като отношение към проблематиката и
последствията от направените заключения, независимо дали става дума за психологичното
изследване в медицинско заведение или за оценката на ЕКПО към РИО. Една четвърт от
родителите изпитват притеснения относно опитността на ангажираните специалисти, а 9%
имат притеснения от вида на използваните тестове. Тези резултати могат също да се приемат
като подкрепящи допускането, че специалистите имат нужда от допълнителна
квалификация, както и от по-голяма яснота относно смисъла и целта на диагностичното
оценяване, когато става дума за определяне на статут на дете/ученик със специални
образователни потребности. Родителите масово изказват неудовлетвореността си от
ресурсните учители, когато децата им са в горен курс, в контраст на по-малките деца, когато
обикновено родителите са много доволни.
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Резултатите от проучването показват, че има родители, които не са били
интервюирани като част от диагностичната процедура – 14%, както и такива, които не са
били информирани относно съдържанието на изследването – 12% (което допълнително
засилва недоверието и притесненията на родителите).

Фигура 4. Съдържание на доклада от психодиагностичното изследване (родителите)

Проблемен е и фактът, че 40% от анкетираните не са получили доклад от
психологическото изследване, а 9% споделят, че докладът е представлявал само списък от
дефицити. За други 9% той е представлявал разширено описание на дефицити, а за 8% описание на дефицити и силни страни. Само 32% споделят, че докладът от
психодиагностичното изследване е представлявал описание едновременно на дефицитите и
силните страни на детето, придружени с конкретни препоръки относно развитието му
(Фигура 4). Тези резултати показват преобладаваща липса на обратна връзка от
диагностичното изследване и на препоръки към родителите на деца със специални
образователни потребности.
Най-често, според изследваните родители, са били използвани инструменти/методи за
обща оценка на развитието (63%), за оценка на интелектуалното развитие (57%) и за оценка
на езиковите умения (55%), за оценка на социални умения (51%), за оценка на развитието на
моторните функции (38%). Само в 18% от случаите се е разчитало на един тип
инструментариум. Като цяло родителите са притеснени най-много от последствията от
решението на комисията (45%), което е допълнителен аргумент, че оценяването се възприема
като заплаха, а не като улеснение и в интерес на детето.
Резултатите от диагностичното оценяване на дете или ученик със специални
образователни потребности трябва да се използват при изготвянето на неговата
индивидуална програма в общообразователното училище. Само 15% от учителите смятат
съдържанието на психологическия статус за ясно (разбираемо) и полезно, с конкретни
насоки за работата им, а 18% от учителите дори не са виждали изобщо описание на
психологически статус на дете със СОП (при условие че почти всички учители работят в
образователни институции, където се обучават деца със СОП). За останалите 48%
описанията са ясни, но или не са отнесени по никакъв начин към тяхната работа с
детето/ученика, или липсват конкретни насоки, които да са полезни на учителя за
структуриране на индивидуалната програма (Фигура 5). Тези данни потвърждават липсата на
насоки и препоръки относно работата на учителите с деца/ученици със специални
образователни потребности.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1091

Фигура 5. Оценка на информацията от психологичния статус (учители)

Допускането, че липсват достатъчно надеждни инструменти за диагностично
оценяване на деца, както и достатъчно разнообразни такива, покриващи различни
функционални области и аспекти в развитието на детето, също бе проверено чрез анкетното
проучване. Резултатите показват, че само около 1/3 от специалистите смятат, че разполагат с
необходимите диагностични инструменти за идентифициране на деца със СОП, а почти
половината споделят, че използват инструменти, които нямат български норми или не
знаят да има такива. Този извод контрастира на позитивната оценка на Одитния доклад на
Сметната палата от 2013 6 г. за наличието на множество надеждни стандартизирани
инструменти.
От конкретно посочените от анкетираните над 50 използвани методики, тестове и
въпросници, изглежда че инструментариумът е богат и практически неограничен.
Същевременно, обаче, ако към него се приложат изисквания за стандартизация на
използването, наличност на актуални норми за България, адекватност на стимулния материал
към съвременния начин на живот, то много голяма част от тях не отговарят на тези
изисквания. С висока популярност се ползват проективните методи и техники, въпреки
тяхната ниска надеждност и валидност [5,7]. Тези данни показват, че за психологическото
оценяване на децата със специални образователни потребности се използват разнородни
диагностични инструменти, което, обаче, по-скоро отразява опита на специалистите да
попълнят липсата на необходимите им такива чрез използването на всякакви инструменти,
достъпни в интернет или получени „от колега”, със съмнителна диагностична стойност
поради отсъствието на официална адаптация и стандартизация.
Всеки специалист е посочил от 1-2 до най-много 10 конкретни инструменти, с които
работи, като най-често споменавани са Прогресивните матрици на Рейвън (19%), Скалата за
интелигентност на Уекслер за деца (12%) и Тест на Лурия за памет (11%), като всички
останали (с изключение на проективните техники и методи) са посочвани от по-малко от 6%
от анкетираните. Това предполага силна диверсификация на използваните инструменти и
поставя под съмнение съпоставимостта на резултатите между различните специалисти,
изследвали едно и също дете. Изборът на диагностичен инструмент зависи много повече от
неговата достъпност, познатост или лични предпочитания на специалиста, отколкото от
диагностичните му качества. Този вид практика се благоприятнства и от липсата на единна
методология и на регистър на подходящи и утвърдени с качествата си инструменти за
съответните области на изследване, както отбелязват в коментарите към отговорите си
самите анкетирани. От своя страна това предпоставя липса на единни критерии и неяснота
относно целесъобразността на използваните инструменти.
6

Одитен доклад № 0300000112 за извършен одит на изпълнението на ефективността на включващото
образование на децата и учениците със специални образователни потребности за периода от 01.01.2010 г. до
31.12.2011 г., издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 162 от 16.05.2013 г.
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Само 10% от специалистите са отбелязали, че използват оригинални български
инструменти, което в тези случаи се свежда до ограниченото използване на няколко
инструмента - ДПЕ 3-4, методиките на Матанова и Тодорова, на Манова-Томова, на Бижков
и Стоянова, на Батоева и на Калчев.
Съвременни инструменти с българска адаптация и стандартизация като Denver II, DP
3, MMPI-A, Conners 3, CARS 2, DDE-2 също са много малко познати и използвани (под 4%),
което може да се дължи на факта, че се разпространяват от частно издателство като продукт
с авторско право, за разлика от по-лесно достъпните „ксерокопия” на останалите
алтернативи.
Друг съществен момент при инструментите за диагностика е доколко могат да
измерят дефицитите в развитието на детето и неговите силни страни. 40% от анкетираните
специалисти са посочили, че инструментите, с които разполагат, приоритетно оценяват
дефицитите в развитието на детето. Само 43% посочват, че използваните от тях инструменти
им позволяват не само да открият дефицитите и силните страни на детето, но и да дадат
конкретни препоръки към родителите и учителите относно развитието му.
Може да се заключи, че липсата на единна методология и неспазването на
професионални стандарти обуславят масовото използване на инструментариум със спорни
диагностични качества при оценяването на деца със СОП. Това поставя под съмнение
валидността на направените оценки и заключения. По думите на един от анкетираните
родители като ученици със СОП се диагностицират и „занемарени мързеливи ученици”, като
това отнема от ресурса на ресурсните учители за работа с децата с истинските специални
образователни потребности. Обикновено подобен стереотип имат преобладаващите родители
на „обичайните” деца, но наличието на подобни изказвания дори от родители с деца със СОП
показва, че най-малкото специалистите не са били ефективни в комуникацията на модела на
психодиагностично оценяване.
По отношение на инструментариума за оценка повече от половината от учителите,
попълнили анкетата – 59%, са посочили, че не разполагат с надеждни инструменти (а около
30% споделят направо, че нямат никакви или дори, че нямат никаква идея от инструменти за
оценяване, различни от входно-изходните нива), позволяващи им да идентифицират децата,
които се нуждаят от допълнителна подкрепа в обучителния процес. Само 16% отговарят, че
имат на разположение такива инструменти. Това означава, че в много от случаите на
съмнение за дете, което има нужда от допълнителна и специализирана помощ,
обективизирането на съмненията е невъзможно. Диагностицирането се отлага във времето до
момент, в който затрудненията се превръщат в по-сериозни проблеми и възможностите за
ранна интервенция и корекционната работа са пропуснати. Мнението на учителите по
отношение на стандартизацията и нормите на инструментите за България допълнително
засилва убеждението, че те не са подготвени да откриват и оценяват деца/ученици, които
евентуално имат специални образователни потребности.
Изследваните учители и специалисти бяха помолени да изброят областите, в които по
тяхна преценка липсват адекватни български или адаптирани диагностични инструменти за
оценка на деца/ученици. Почти всички учители (83%) изпитват сериозни затруднения да
дадат конкретен пример за области, в които липсват адекватни инструменти. Най-често
отговорът е „не мога да отговоря”, „не съм запознат”, „нямам информация”, „нямам
достатъчно опит”. В отделни случаи дори учителят споделя, че „това е работа за психолог”.
Измежду тези, които все пак споделят някаква област, най-популярни са „аутизъм”,
изследвания на деца с нарушения в слуха и изследване на „вниманието”; конкренти
предмети от училището (физическо възпитание и спорт, български език, домашен бит и
техника), но има и сфери като домашно насилие, например. Специалистите като цяло много
по-лесно се ориентират при формулирането на отговорите си в сравнение с учителите. Около
10% от отговорилите по един или друг начин казват, че „инструменти има, но липсват
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норми”, изведени за деца (или изобщо – български норми), инструментите не са адаптирани,
стандартизирани или имат нужда от рестандартизация (за внимание и памет), както и е
изведен факторът „цена” на легално използване на диагностичните инструменти. Сферите,
споделени от учителите, се срещат и при специалистите (аутизъм и други генерализирани
разстройства на развитието, нарушения на слуха и езиково-говорни нарушения и др.), но се
допълват с психично и емоционално развитие, особено в юношеска възраст, скринингови
инструменти за развитие в ранна детска възраст, както и конкретни инструменти за
диагностика на образователни потребности. Косвен аргумент в полза на динамизирането на
психодиагностичното оценяване са идентифицираните липси на диагностични инструменти
за използване от учителите, а не само от страна на псиахтрите, психолозите и логопедите.
Друга теза, излизащата от този въпрос, е липсата на адекватно обучение на психолозите и
учителите в училищата за работа с наличните психодиагностични инструменти по
отношение на оценяването на специалните образователни потребности.
Доколкото формулирането на препоръки касае не толкова качествата на конкретните
инструменти, а опита и професионалната компетентност на специалиста, необходимостта
от допълнителна подготовка и придобиване на специфично знание относно консултантската
и терапевтична работа с деца със СОП се очертават като заявка за развитие при 69% от
анкетираните специалисти (Фигура 6). Същевременно половината от участвалите в анкетата
специалисти (53%) отчитат потребност от повишаване на компетентността си относно
използването на диагностични инструменти при деца със СОП.

Фигура 6. Желание за повишаване на квалификацията (специалисти)

По отношение на повишаване на квалификацията анкетираните учители също са
имали възможност да изберат повече от една област на развитие: 46% от учителите са
определили като основна потребността си от допълнителна психологическа подготовка за
работа с деца/ученици със СОП; 44% споделят нужда от разширяване на психологическата
си компетентност по посока на работата с родителите на децата/ученици със СОП; 40% от
учителите изразяват готовност да се ангажират с диагностичното оценяване при наличието
на подготовка за това, както и 37% споделят потребност от допълнителна квалификация в
областта на специалната педагогика. Само 5% от анкетираните са преценили, че нямат нужда
от допълнителна квалификация или разширяване на компетентността си, свързана с работа с
деца със СОП (Фигура 7). Това предполага, че останалите 95% от анкетираните учители
осъзнават наличието на определени дефицити в подготовката си и биха инвестирали в
професионалното си развитие при подходяща възможност и условия. Все по-често
преминатите курсове за работа с деца със СОП стават условие за заемане на учителска
длъжност и дори служат за основание за уволнение (при непреминаване на подобен курс,
особено ако е била предоставена възможност за участие от страна на училището). Някои
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учители, обаче, открито споделят, че предпочитат да не работят с деца със СОП, защото е
много „натоварващо”.

Фигура 7. Желание за повишаване на квалификацията (учители)

Данните от изследването и за специалистите, и за учителите, потвърждават както
необходимостта, така и желанието на респондентите за допълнителна квалификация,
обучение и насоки относно диагностицирането и работата с деца със специални
образователни потребности. Във вече цитираното по-горе представително за страната
изследване на Центъра за приобщаващо образование от 2014 г. над 70% от българските
учители твърдят, че имат нужда от методическа подкрепа, за да могат да развият потенциала
на всяко дете в класната стая.
През последните години в другите страни от Европейския съюз все повече
привърженици набира динамичният подход на оценяване на децата със специални
образователни потребности [4]. Той позволява на специалистите да избират и съчетават
различни диагностични инструменти (стандартизирани тестове и въпросници с по няколко
паралелни форми, системи за когнитивно оценяване, Международна класификация на
функционирането и др.), подходи (консултативен, системно-контекстуален, портфолио
оценяване, индекс за включване/приобщаване и др.) и продължителност на оценяването
спрямо всеки конкретен индивидуален случай. Нагласите у нас относно динамизирането на
психодиагностичния модел на оценяване на деца със специални образователни потребности
можем да оценим предимно през косвени въпроси, доколкото тези подходи не са популярни
не само сред родителите и учителите, а и сред специалистите. При родителите ще използваме
въпроса за предпочитания срок, след който би трябвало да се проведе повторно
диагностично изследване, което да отчете терапевтичния и корекционния ефект от работата с
детето. Повече от половината от родителите (52%) предпочитат всеки случай да се третира
индивидуално, което ще интерпретираме като леко предпочитание от страна на родителите
към динамизирането на модела. Специалистите имат нагласи, които можем да определим
като про-динамични (56% предпочитат индивидуален подход), докато учителите
предпочитат относително по-стандартен подход (48%).
Допълнителна оценка за възприемането на динамичните методи за оценка получаваме
от отговорите на специалистите кой би трябвало да извършва диагностичните изследвания
при деца със съмнения за СОП. 75% от изследваните специалисти недвусмислено избират
като възможна и надеждна алтернатива учителите и психолозите в детските градини и
училищата или детски психолози, както и всеки, който е квалифициран да използва
съответните инструменти (последната категория е избрана от 45% от анкетираните
специалисти). Ако обединим четирите типа предпочитани специалисти ще получим 91% от
изследваната съвкупност. Само 1% от групата смятат, че само психиатрите следва да правят
тази оценка (в защита на традиционния медицински модел).
При учителите тази категоричност не е толкова безапелационна, но пак доминиращите
тенденции са спрямо динамичните нагласи. Едва 7% от учителите предпочитат изрично
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психиатрите като единствени диагностици (не са отбелязали учителите и всеки, който е
квалифициран да използва инструментите) на децата със специални образователни
потребности. 68% от учителите смятат, че те или техни колеги учители в детските градини и
училищата или училищните и детски психолози биха могли да извършват психологическата
диагностика, 34% смятат че всеки, който е квалифициран да използва съответните
инструменти може да извършва диагностиката за специални образователни потребности, а
ако обединим четирите групи, ще получим 83%.
Заключения и препоръки
Общообразователната система в България функционира на базата на предположения и
стандарти, които не отчитат индивидуалните различия и способности на децата и учениците.
Поради тази причина у нас говорим за интегриране (адаптация към съществуващата система)
на децата и учениците със специални образователни потребности, а не за
включването/приобщаването им (адаптация на системата към техните потребности), което на
този етап все още е приоритет предимно на неправителствените организации.
Реформирането на модела на психодиагностично оценяване при работа с деца със специални
образоватени потребности трябва да започне с разширяване на кръга специалисти-оценители
при стриктно спазване на изисквания за квалфикация, опит и компетентности съобразно
момента и целта на извършване на оценката (ранен скрининг, диагностично оценяване,
първична оценка на ЕКПО, оценка от ЕПОВ). Като следствие, нормативната уредба следва
да урежда ранния скрининг и достъпа на деца до първична оценка на ЕКПО и без наличието
на медицински документ по чл. 17, ал. 1. т. 2. от Наредба №1 от 23.01.2009 г.
Психологическата оценка, извършвана от ЕКПО и ЕПОВ, би трябвало да отговаря на
следните основни въпроси:
1. Кои са силните страни на детето/ученика, на базата на които може да се осъществи
неговата успешна адаптация в общообразователна институция?
2. Какви са основните подходи за работа с детето/ученика, които биха подпомогнали
неговото развитие и осъществяване на наличния потенциал?
3. Какви са ресурсите на заобикалящата среда и как могат да бъдат използвани за
пълноценната интеграция на детето/ученика?
Докладите от психологичните оценки на децата със СОП и по-конкретно езикът,
използван при представянето и интерпретацията на резултатите, трябва да бъде съобразен с
основните потребители на тези доклади – родители и учители, които нямат клинично или
психологическо образование. Необходимо е съдържанието им да е операционализирано
както спрямо целите на изследването, така и спрямо конкретния ползвател. Клиентвариативността на докладите би повишила както значимостта на психологичното изследване
за процеса на интеграция на децата/учениците със СОП, така и ефективността на
обучителната, корекционната и терапевтична работа на всички, ангажирани с този процес.
Масово използваният инструментариум за психологично оценяване на деца и юноши в
България е далеч от стандартите за добра практика в Европа и се нуждае от обогатяване с
нови инструменти, осъвременяване на нормите на старите или адаптиране на последните им
версии. Липсата на единна методология за оценка на специалните образователни
потребности може да бъде частично компенсирана от изготвянето на списък с подходящи
инструменти, отговарящи на критериите на Националния тестов комитет към Дружеството
на психолозите в България, който да бъде надежден ориентир и източник на информация
както за специалистите, така и за всички заинтересовани от процеса на оценяване.
Повишаването на квалификацията на специалисите, извършващи психодиагностично
оценяване, е проблем, който поддържа своята актуалност от момента на въвеждане на
интегрираното образование и понятието „специални образователни потребности” до днес. В
последните години и у нас започва да навлиза практиката за провеждане на
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сертификационни обучения за работа с конкретен тест или методика, което е едно добро
начало за увеличаването на броя квалифицирани специалисти и на усъвършенстване на
техните оценителски компетентности. Същевременно използването на един инструмент за
целите на интегрираното образование изисква опит и умения за интерпретация на
резултатите по посока на педагогическите и психологическите интервенции спрямо децата
със специални образователни потребности, като в това отношение все още липсват
необходимите програми и курсове.
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РАННИ ПРИЗНАЦИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ
НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ ПРИ ДЕЦА С ЕЗИКОВ ДЕФИЦИТ
ОТ 5 ДО 8 Г.
д-р Стефка Тодорова Гигова
логопед в Логопедичен център – София,
Резюме
В доклада се описва емпирично изследване, което разглежда взаимодействието между езиковите,
математическите умения и зрително- моторната интеграция при деца с езиков дефицит в предучилищна
възраст. Резултатите от изследването показват, че факторите, изброени по-горе са ранни признаци на
СНСУ. Представеното изследване е в допълнение на предишно, описано в докторска дисертация. / 2012,
Гигова Ст./
Определени са групи в риск от специфични нарушения на способността за учене в предучилищна
възраст и в първи клас.

EARLY INDICATIONS OF SPECIFIC LEARNING DISABILITY (SLD)
IN CHILDREN WITH LANGUAGE DEFICIT, WHO ARE AGED 5-8.
Stefka Todorova Gigova, PhD
Speech therapist, Sofia Center for Speech and Language Therapy
Abstract
The report describes an empirical study that examines the correlation between preschool language skills,
mathematical skills and visual-motor coordination in children with language deficit, who are in their preschool
years. The results from the research indicate that the factors mentioned above are early predictors of Specific
Learning Disability (SLD).
The current study is in addition to a previous one, which has been described in a doctor's dissertation /2012,
Gigova St./
Groups at risk of Specific Learning Disability in preschool ages and in the first grade are defined.

ВЪВЕДЕНИЕ
В областта на превенцията на специфични нарушения на способността за учене в
нашата страна все още липсва държавна политика, свързана с регламентирането на
превантивна дейност.Този пропуск в закона за образованието е рисков за ранното
разпознаване на групите деца и ученици с признаци за СНСУ и поставя носителите им в
неравностойно положение спрямо техните връстници .Липсата на ранна идентификация на
групите в риск води след себе си нежелани последици, засягащи психичното здраве на
засегнатите деца.
Това е несъответствие с европейските и световни стандарти, регламентирани в
нормативните документи на Световната здравна организация по отношение на детското
психично здраве, в които то е приоритет.
Във връзка с казаното по-горе,необходимо е да бъдат приведени обективни
доказателства чрез научни изследвания
и практики, базирани на доказателства за
ефективността от прилагането на превантивни мерки.
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Организация на изследването
Цел, задачи и хипотези на изследването
Цел на изследването:
Целта на настоящото изследване е да се проверят ранните признаци, изведени в
предходното, като се увеличи общия брой на изследваните деца от 5 до 7 г.и се добави още
една възрастова група- тази на 7-8 годишните.
1. Задачи:
1.1. Подбор на контингент на изследване
2.2 Техническа подготовка за нуждите на изследването
2.3 Провеждане на изследването
2.4 Ръчно бработване на протоколите с тенденция за статистическа обработка
2.5 Консултиране на родителите на децата от рисковите групи
2.6 Провеждане на логопедична терапия на децата и учениците в риск от СНСУ
2. Хипотези:
2.1. Резултатите ще потвърдят изведените ранни признаци при деца с езиков дефицит.
2.2. Резултатите ще потвърдят изведените ранни признаци при деца с нормално
езиково развитие.
2.3. Резултатите няма да съвпаднат с тези от предишното изследване.
Методика на изследване:
За нуждите на изследването е използван следния инструментариум:
1.Тест за училищна готовност- Пламен Калчев, / 2005, 2013/
Субтест за начални езикови умения
Субтест за началниматематически умения
Субтест зрително-моторна интеграция
2. Въпросник на Гудман за трудности/ проблеми на развитието /Doodman, 1997/
3. Рейтингови оценки на учителите / Калчев, 2005,2013/
4. Стандартизиран невропсихологичен тест за предучилищна възраст / Глозман,
Соболева, Потанина, 2005/
Етапи и ход на изследването:
Етапи и части на изследването:
1.Скринингова оценка на децата и учениците
1.1.Подбиране на континтент и разпределение по групи
1.2.Получаване на информирано съгласие от родителите в писмен вид
2. Провеждане на изследването- когнитивни аспекти
2. 1.Ръчна обработка на протоколите
3.Определяне на рисковите групи за СНСУ
3.1.Сравняване на резултатите на децата и учениците с експертните оценки на
учителите
4.Консултиране на родителите
5.Невропсихологично изследване на заявилите диагностика
6.Разработване на индивидуални програми
7.Логопедично въздействие на децата и учениците в риск от СНСУ
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За нуждите на изследването е подбран контингент деца и ученици от терена на обхват
на логопедичния кабинет към Логопедичен център София, ситуиран в 109 ОУ „Христо
Смирненски”.Изследваните деца са от 54 ЦДГ „ Сбъдната мечта”, 55 ЦДГ „Веселина”, 109
ОУ „Христо Смирненски”, 148 ОУ „ Любомир Милетич”, 93 СОУ „ Александър Теодоров
Балан”.Формирани са групи по възраст- 5-6, 6-7 и 7-8 годишни, както и според езиковото
развитие- с езиков дефицит и с нормално езиково развитие.
Разпределение на изследваните по групи:
5-6 г.с езиков дефицит
5-6 г. без езиков дефицит
6; 1 м.- 7г. с езиков дефицит
6; 1 м. без езиков дефицит
7; 1 м.- 8 г. с езиков дефицит
7; 1 м. – 8 г. без езиков дефицит
Изследвани са общо 190 деца със скрининг тест за училищна готовност, със
субтестове за когнитивни способности, от които 180 са с редовни протоколи, а 10 са
непълни.Изследването е направено след получаване на информирано съгласие от родителите
в писмен вид , има групов формат .Проведено е в естествената среда на децата- детската
градина или училището.Тестът се администрира за 30 минути, като се има предвид
намаляването броя на субтестовете от пълния вариант.В оригиналния вариант на теста за
училищна готовност субтестовете са пет, а тук са използвани три.Тъй като в предишното
изследване като ранни признаци на СНСУ се извеждат началните езикови, математически
умения и зрително-моторната интеграция, дават се задачи само от тези субтестове.
След груповото изследване се прави индивидуално на децата с гранични резултати
или под допустимия минимум.Цели се избягване влияния на некогнитивни променливи
като притеснение, тревожност, страх от несправяне.
В зависимост от резултатите, участниците са разпределени в две групи.От тях 104 са
скрининг отрицателни, а 60 скрининг положителни.Обособени са две междинни групи :
1.Без риск за СНСУ- скрининг отрицателните
2. С вероятен риск за СНСУ – скрининг положителните
Дефиниране на рисковите групи
За да се избегне етикетиране, скрининг положителните преминават през сравнение на
резултатите с експертните оценки на учителите преди те да са информирани за резултатите
на децата.Това се прави с цел да няма замърсяване на данните.
Допустимите стойности на точките за нормално изпълнение в резултатите по
субтестове са:
1. За начални езикови умения- не по- малко или равно на 7 точки.
2. За начални математически умения- не по-малко или равно на 8.
3. За зрително-моторна интеграция оценката е по петстепенна скала по определени
критерии.
За всяка правилно изпълнена задача се приписва по 1 точка.
Показалите резултати над допустимите точки са без риск от СНСУ.Тези,чиито
резултати са под допустимия минимум, са в потенциален риск от СНСУ.
По заявка родителите биват консултирани за резултатите от теста, интерпретирани
като следствие от силните и слаби страни в развитието.На родителите, чиито деца са в
потенциален риск се предлага да бъде направена оценка от екип – логопед и психолог, а при
необходимост и невролог.След интензивно невропсихологично шзследване се определят
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причините в съответния дефицит.Следва разработване на индивидуална програма и
прилагане на терапевтично въздействие, регламентирано в брой сесии ивремева
продължителност в зависимост от възрастта на детето.
Скрининг положителните с потенциален риск са разпрделени в групи по 30 деца,
според възрастта и езиковото развитие.Вътре в групите половината са с нормално езиково
развитие, а другите – с нарушено.Те подлежат на статистическа обработка, което се
предвижда като следващ етап на изследването.
Резултати от изследването:
Идентифицирани са рискови групи с трудности в предучилищна възраст и първи клас
по отношение на началните езикови, математически умения и зрително- моторната
координация.
Резултатите потвърждават невропсихологичния теоретичен модел за развитието на
зрително-моторната координация, което завършва до 6-7 г.Обособени са следните групи
деца в риск:
1. В риск по отношение на началните езикови умения
1.1 С езиков дефицит и риск в началните езикови умения
2. В риск по отнощение на началните математически умения
2.1.С нормално езиково развитие и риск, обусловен от
доакадемичните
математически умения.
2.2.С езиков дефицит и трудности в началните математически умения
3.В риск по отношение на зрително-моторната интеграция
3.1.С нормално езиково развитие и риск в зрително- моторната интеграция
3.2.С езиков дефицит и риск в зрително- моторната интеграция
Консултирани са родителите на 21 деца и ученици.Същият брой деца са преминали
през терапевтично въздействие .От тях 8 са коригирани, а при 13 е настъпило подобрение.
Изводи и препоръки
Получените резултати по отношение на разпознаването на рисковите групи съвпадат с
резултатите от предишното изследване на автора.Съвпадат групите в риск по отношение на
математическите, езиковите умения и зрително-моторната интеграция при децата на 5 г. и 6.
г./Гигова,Ст.,2012/
Потвърждават се хипотезите по отношение резултатите на децата с езиков дефицит и
нарушено езиково развитие на 5 г. и 6 г.
Интересни са резултатите за групата с нормално езиково развитие и трудности в
началните математически умения, която е потенциален носител на ранни признаци на
дислексия и дискалкулия.Езиковият дефицит на част от тези деца се диагностицира след
невропсихологичното изследване.
Във възрастов план петгодишните показват най- висок риск от трудности в езиковите
и математическите умения :
Картината на възрастовата динамика на резултатите при децата с езиков дефицит е
следната:
5.1. 5 са петгодишните с езиков дефицит и грудности в езиковите умения
5.2. 2 са шестгодишните с езиков дефицит и трудности в езиковите умения.
5.3. в риск от математическите умения са 8 от петгодишните с езиков дефицит
5.4.6 от шестгодишните с езиков дефицит имат затруднения с математическите умения
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5.5.5 са седемгодишните с езиков дефицит и трудности в математическите умения
5.6.Зрително- моторната интеграция се подобрява с нарастване на възрастта
Със затруднение в зрително-моторната координация и езиков дефицит са:
- на 5 г. са 4 деца
- на 6г. - 3деца
- на 7 г. -1дете
6.При децата с нормално езиково развитие трудностите във възрастов план са
следните:
6.1. 7 деца на 5 г. имат трудности в математическите умения
6.2. 3 деца на 6 г. са с трудности в математическите умения
6.3. 3 деца на 7 г. се затрудняват в математическите представи
6.4.езиковите умения за затруднени при:
- на 5 г.- 2 деца
- на 6 г.- 2 деца
6.5. зрително-моторната интеграция при езиково развитие в норма е
нарушена при :
- на 5 г.-4 деца
- на 6 г.- 1 дете
- на 7 г.- няма нарушения
Съгласно когнитивната теория на Пиаже до 8 г. мисленето е дооперационално.Това
обяснява трудностите в математическите умения на първокласниците.
Известно е, че езиковата система в дименсиите семантика, граматика и прагматика е в
процес на развитие до петгодишна възраст, при езиково развитие в норма.
Резултатите от изследването показват, че езиковите умения в най- голяма степен се
влияят от възрастта.Най – голям е броя на далите резултати под минимума за езиковите
умения при петгодишните, в сравнетие с шест и седемгодишните.
Децата с риск от праяви на дискалкулия в училищна възраст преминават през
невропсихологична диагностика за установяване на причините и механизмите , които са в
основата на дискалкулийния симптом в рамките на синдрома специфично нарушение на
спсобността за учене.Това са децата от групите с нарушено езиково развитие и със заявено
нормално езиково развитие, но с трудности в усвояването на задачите, по данни на учителите.
Интерес от гледна точка на превенция на СНСУ представлява групата седемгодишни
със заявено нормално езиково развитие, но с трудности в математическите умения.
За разлика от нарушенията в развитието на езиковите способности, гнозиса и
праксиса, нарушенията в математическите способности не се срещат в изолиран вид./2012,
Райчев и кол./В дефинициите за СНСУ дискалкулията се споменава като симптом в
картината на синдрома СНСУ.Тя присъства и като един от диагностичните признаци на
синдрома на Герстман, наред с дислексията, дисграфията и пръстовата агнозия.
От седем ученици в първи клас с трудности в математическите умения, преминали
през невропсихологична диагностика, 3 са с езиков дефицит, а 4 са с неидентифициран до
момента на невропсихологичното изследване езиков дефицит.Трима от тях проявяват ранни
признаци на дислексични и дискалкулийни симптоми.От гледна точка на
невропсихологичната парадигма математическите способности са вид езикови
способности,изхождайки от топиката им в мозъчната кора./Райчев и кол, 2012/
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Препоръки
Изнесените резултати дават основание да бъдат формулирани следните препоръки с
цел превенция на ранни признаци на СНСУ- дислексия и дискалкулия в предучилищна
възраст и 1 клас:
Своевременно да бъдат идентифицирани рисковите групи и да се обезпечи
терапевтично въздействие на петгодишните деца с ранни признаци за риск от СНСУдислеския и дискалкулия.
Да севземат под внимание внимание трудностите в началните математически умения
на шест и седемгодошните без заявен едиков дефицит и да се изследва причината за
наличието им в невропсихологичен план.
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КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ
НАРЦИСТИЧНИТЕ ЛИЧНОСТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ХИПОХОНДРИЧНИТЕ СТРАХОВЕ
д-р Ирина Стефанова Лазарова, Амбулатория за психично здраве
„Адаптация“,
Поли Мичева Нанева, Катедра по психиатрия, МУ София
COGNITIVE-BEHAVIORAL CORRELATIONS BETWEEN NARCISSISTIC
PERSONALITY CHARACTERISTICS AND HEALTH ANXIETY FEARS
Irina Stefanova Lazarova M.D., Adaptacia Outpatient Mental Health Clinic,
Poly Mitsheva Naneva, Department of Psychiatry, Medical University-Sofia
Резюме: Статията представя първоначалния анализ на резултатите от изследването на 72 души,
потърсили консултация във връзка с интензивна тревожност за здравето, които впоследствие са
включени в програма за когнитивно-поведенческа терапия. Изследваните лица са разделени в две групи
– ексеприментална и нормативна. Ексеприменталната включва 72 души, потърсили консултация, а
нормативната – 72 души от общата популация. В изследването са използвани когнитивно-поведенческо
оценъчно интервю, клинични и психометрични въпросници за оценка на личностовата абнормност и
абнормната тревожност за здравето. Представени са и някои от най-често срещаните негативни базисни
убеждения и правила в изследваната група.
Summary: The article presents a preliminary analysis of the results of the study of 72 people who have sought a
consultation regarding an intense health anxiety, and who have consequently been included in a cognitivebehavioural therapy program. The examined people have been divided into two groups – an experimental and a
normative one. The experimental group includes 72 people, who have sought a consultation, and the normative –
72 people from the general population. A cognitive behaviour assessment interview and clinical and
psychometrical questionnaires for assessment of personality and health anxiety have been used in the study.
Presented are also some of the most common negative core beliefs and rules in the studied group of people
included in the cognitive-behavioral program.

ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящата статия понятието „когнитивно-поведенчески корелации“ се използва да
обозначи връзката мисли-емоции-поведенчески стратегии, която обединява нарцистичните
личностови характеристики и абнормата тревожност за здравето. Хипохондрията е била
описвана по разнообразни начини в различните епохи от отделните школи и парадигми. Била
е определяна като специфичен защитен механизъм; като своеобразен когнитивен стил, като
телесен израз на емоционални състояния, като абнормно поведение на боледуване, като
обсесивна характеристика и като част от трайна личностова организация. Общото при
всички дефиниции е наличието на персистираща и ексцесивна свръхангажираност и страх от
болест или увреда или наличето на убеденост в съществуването на сериозно,
животозастрашаващо заболяване. Това състояние се дължи на погрешна интерпретация на
нормални телесни усещания и е продължително във времето, независимо от всички
проведени прегледи, изследвания и уверения от специалистите и независимо от липсата на
сериозни аргументи.
Изследванията показват, че първичната хипохондрия има еднаква честота (3-9% в
общата практика) и приблизително едни и същи характеристики в различните култури. В
актуалните психиатрични класификации поради стигматизиращият аспект на понятието
„хипохондрия“, се въвежда терминът „абнормна тревожност за здравето“. В съвременния
свят отношението към телесното здраве, телесното благополучие, младостта и
продължителността на живота, е претърпяло значими промени в последните 100 години, като
към настоящия момент можем да кажем, че съществува своеобразен „култ“ към здравето и
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красотата. Това неминуемо модифицира общностните нагласи и променя базисните
убеждения относно тялото и здравето, с които биват формирани индивидите от най-ранна
възраст. Здравето и красотата стават маркери за превъзходство и социален статус. При това
телесното здраве се оказва приоритетно пред психичното и отговорността за поддържането
му в значителна степен става персонална – здравословен начин на живот, откриване на ранни
белези на заболявания, откриване на ранни симптоми, самодиагностика, профилактика от
най-ранна възраст и т. н. Това неминуемо води до колективната представа, че нашият живот
представлява една непрестанна борба за оцеляване от болестите, които дебнат едва ли не
„зад всеки ъгъл“. Медицинските специалисти се оказват не партньори в тази борба, а
„съдници“ и „обвинители“ по отношение на нашето несправяне.
Всичко това постепенно създава цялостно усещане за уязвимост, без ясни стратегии за
справяне и преживяване за обреченост, зависимост и липса на контрол, които изглеждат
парадоксални на фона на бурното развитие на медицината и нейните огромни постижения
през последните 30 години. Тук могат да се направят паралели с концепцията за
„когнитивната уязвимост“. В оргиналното си изследване на когнитивния модел на
уязвимостта Бек и колектив [8] дефинират „уязвимост“ като „преживяването на личността за
себе си като обект на вътрешни или външни опасности, върху които контролът липсва или е
недостатъчен, за да ѝ осигури чувство за безопасност. В клинични синдроми, чувството за
уязвимост е увеличено от определени дисфункционални когнитивни процеси“ [8].
Уязвимостта към тревожност се концептуализира като предразположение към погрешна
интерпретация на потенциално представляващи заплаха ситуации или ситуации лишени от
сигурност, оставящи индивида в състояние на преживяване на безпомощност. Бек и колектив
[8] се фокусират върху две основни характеристики на когнитивната уязвимост. Първата е
свързана с устойчива тенденция да се интерпретират погрешно определени типове ситуаци
като опасни. Втората е свързана с предразположеност към възприемане на собствената
личност като некомпетентна, слаба или с липсващи ресурси за справяне в определени типове
застрашаващи или стресови ситуации. Бек и колектив [8] считат понижената себеоценка и
съмненията в себе си за важен аспект от когнитивната уязвимост към тревожност. Веднъж
щом бъдат активирани, схемите на заплаха, те ще доминират системата за обработка на
информация всеки път когато личността се натъкне на свързан със заплаха знак.
При абнормната тревожност за здравето преживяването за уязвимост често е свързано
с липса на възможност за изграждане на доверителни отношения, както и с постоянното
осъмняване в компетентността на различините професионалисти и очакването за получаване
на „специално отношение“. Абнормната тревожност за здравето има висока коморбидност с
редица личностови разстройства (обсесивно-компулсивно, зависимо, хистрионно, гранично,
нарцистично и т. н.). Фокусът на нашата работа бе основно връзката ѝ с нарцистичните
личностови характеристики.
Нарцистичното личностово разстройство (НЛР) е модел на нереалистичната представа
за собствената личност и другите. Въпреки, че позитивната представа за собствената личност
е естествена и жизнеутвърждаваща, нарцистичната личност проявява преувеличена
представа за себе си като специална или превъзхождаща останалите. Провалът в това да
превъзхождат останалите или да бъдат считани за специални, отключва скритите вярвания за
малоценност, незначителност или безпомощност и компенсаторни стратегии за собствена
защита и отбрана [8]. Когато пациентите с НЛР страдат, често изглежда че търсят
светкавично възвръщане на статуса си на влияние и контрол и могат да са склонни да
насочват оплакванията си върху обстоятелства или хора, които ги разочароват или не се
държат с тях подобаващо.
Разрушените модели за границите при тези пациенти водят до егоцентрично и
експлоатативно поведение, а високите стандрати отразяват постоянен стремеж към
постигане на превъзходство [8]. Тъй като промените в развитието засягат представата за себе
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си и усещането за справяне в живота, личността с НЛР може да е много уязвима към
разстройства в адаптацията. Без безупречен образ за себе си, се активират базисните
вярвания за малоценност.
Редица проучвания показват, че патологичния нарцисизъм може да нарасне
застрашително като реакция към себеувреждащи преживявания, дори и телесни такива,
които прекъсват преживяванията на индивида за собствена значимост, поставят го в
ситуация на зависимост и нарушават нормалното саморегулиране. Пациентът с НЛР има
нисък толеранс към физически и психичен дискомфорт. Когато личността не може да се
справи с този дискомфорт, се отключват още по-интензивни преживявания на безпомощност
или малоценност и незначителност.
Друг важен проблем е много разпространеното нарцистично вярване, че
„качественият човек трябва да се чувства комфортно и да е щастлив и уверен през цялото
време“. Някои пациенти с НЛР вярват, че ако се чувстват зле, значи са безпомощни и
неадекватни, а на успешните хора никога не им се налага да се справят с разочарования,
страх, тъга, тревожност или други негативни изживявания.
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В настоящото изследване ние представяме наблюденията си върху 72-ма души,
потърсили консултация във връзка с абнормна тревожност за здравето, продължила 6 и
повече месеца. В хода на оценката са формулирани характеристики на личностова
абнормност. Първоначално е използван въпросник за абнормна тревожност за здравето
(Health Anxiety Questionnaire, St. Taylor, G. J. G.Asmundson) [19] с четири субскали: 1.
Безпокойство за здравето и свръхангажираност (H_Healt),; 2. Страх от болести и смърт
(H_Fear); 3. Търсене на успокоение (H_Sed); 4. Въздействие върху ежедневното
функциониране (H_QL).. Освен това при първоначалната оценка е приложен въпросник за
оценка на личностови разстройства по DSM-IV (Structured Clinical Interview and Questionnaire
for DSM-IV Axis II Personality Disorders) [7].
От гледна точка, на клинична оценка за нарцистична личностова абнормност e много
трудно в рамките само на кратко клинично наблюдение и оценка да се постави такава
диагноза, съгласно критериите на МКБ 10 и DSM IV. Затова ние поставихме началото на
едно неинтервенционно проучване на 72-ма пациенти, които отговарят на критерии за
безпокойство за здравето (свръхангажираност), страх от болести и смърт, търсене на
успокоение и въздействие върху ежедневния живот. Всички пациенти имат първоначална
клинична психиатрична оценка (в рамките на 2–3 сесии), както и резултат от самопъпълнен
въпросник HAQ (Health Anxiety Questionnaire, St. Taylor, G. J. G.Asmundson) [19] . Всички
изследвани лица от експерименталната група, отговарят на клиничните критерии за
безпокойство за здравето, свръхангажираност, (H_Healt), страх от болести и смърт (H_Fear),
търсене на успокоение (H_Sed) и въздействие върху ежедневното функциониране (Н_QL).
С цел откриване на ранни предиктори за идентифициране на нарцистична патология,
всичките 72 пациенти (след информирано съгласие), участваха в невропсихологично
изследване, чрез подходящо групирани диагностични тестови инструменти, както следва:
WCST [12], P. M. Raven Test [16] , MMPI 380 [1,2] структурирано клинично интервю PDE
Loranger [13, 14] Резултатите от изследването валидизират, определени базисни
характеристики в поведението и вярванията, които могат да се свържат с достатъчна
сигурност, с нарцистична абнормност.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Направена е статистическа обработка с SPSS (корелационен анализ на изследваните
променливи в експерименталната група, анализ на хомогенността на групата, изчисляване на
средни стойности и sd).

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1106

В табл. 1 и графика 1 са изчислените корелационни коефициенти между HAQ, (Health
Anxiety Questionnaire) [19], скалите от MMP[1,2], включените променливи от WCST и P.M.
Raven.
Таб. 1
Табл. 1.

HAQ

H_Health

H_Fear

H_Sedative

H_QL

Raven

0.07

0.22

0.00

-0.14

-0.09

WCST_Cat

-0.10

0.07

-0.03

-0.19

-0.15

WCST_Ttril

-0.02

-0.08

0.03

0.09

-0.02

MMPI_NS

0.04

-0.14

-0.03

0.19

0.11

MMPI_D

0.02

-0.09

-0.08

0.15

0.10

MMPI_HY

0.11

-0.20

0.08

0.26

0.25

MMPI_PD

0.08

-0.15

-0.10

0.35

0.20

MMPI_PA

-0.01

-0.01

0.04

0.06

0.02

MMPI_PT

-0.08

-0.14

-0.18

0.15

0.06

MMPI_SCH

-0.06

-0.08

-0.07

0.13

-0.03

MMPI_MA

-0.14

-0.03

-0.02

-0.08

-0.21

MMPI_SI

0.03

0.12

-0.10

-0.03

-0.03

Графика 1
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Корелационна матрица и графика на резултатите за експерименталната група от HAQ,
и MMPI е информативна за статистически значими връзки между склонността за търсене на
успокоение (променлива от HAQ) и следните кл. скали от ММРI: Hy (хистерия), PD
(личностово разстройство ), Ns (неврастения ) и Depress (депресия) Безпокойството за
здравето и свръхангажираност със здравето (променлива от HAQ) също корелира с Hy
(хистерия), PD (личностова абнормност) и Ns (неврастения). Аналогична е корелационната
зависимост между скалата, оценяваща въздействието върху ежедневния живот (променлива
от HAQ) и следните кл. скали от ММРI: Hy (хистерия), PD (личностова разстройство ), Ма
(мания). Страхът от болести и смърт (променлива от HAQ) корелира най - силно с Pt
(психастения ) от ММРI. Относително стабилна се очертава корелационната зависимости
межу общия числов резултат от HAQ, и кл- скала от Hy (хистерия) от ММРI.
При 75.21% от изследваната група се регистрира умерено/значително повишение на
кл. скала хистерия, без да отговаря на критериите за патологична находка, според критериите
на теста. Значимата корелационна зависимост между търсене на успокоение за телесното
здраве от HAQ[19] с „хистероидния“ облик от ММРI е изводима от „нечиста“ клинична
картина и по-често е свързана с прояви от личностовия стил [6] . Корелационна значимост
между въпросника, измерващ тревога за здравето (HAQ) [19] и хистероидня профил от
MMPI може предпазливо да се интерпретира като ефект на „преиграване” и агравация на
симптоматиката, като вторична изгода (търсене на внимание и зачитане), без това да е
съзнавано. Това по-често се свързва с нарцистична личностова абнормност [4, 5]
Изключително високата корелация между кл. скала Hy (хистерия) и Ns (неврастения)
от ММРI в изследваната извадка е информативна за вече установената склонност към
търсене на успокоение за здравето. Такава находка би могла да се интерпретира като
възможен маркер за предимно нарцистична/вкл. смесена личностова абнормност, с
приоритетни прояви от драматичния клъстър. На лицата с повишени стойности по кл. скала
неврастения/хипохондрия, както е в нашата група, според критериите на теста, обикновено
им липсва т. н. инсайт за собственото поведение [1, 2]. Липсата на такъв „инсайт” е част от
недостатъчната или липсваща емоционалната компетентност. Възможно е да се мисли за
поведение на контрол, дори манипулиране на другите през постоянните оплаквания. Такива
хора нямат готовност и годност да разкриват дълбоките си психологични конфликти и да
правят емоционални инвестиции в отношенията, особено в партньорските връзки.
Регистрираната много висока корелационна зависимост в изследваната извадка между
кл. скала Depress (депресия) от ММРI и HAQ, (Health Anxiety Questionnaire) [19] е
информативна за самоидентифициране на потърсилите професионална помощ през
депресивно преживяване, без това да е свързано с клинично проявени маркери на депресия.
При 65.70% от изследваната група се регистрира умерено/значително повишение по скалата
на депресия от ММРI, което е свързано повече с
чувство за дискомфорт и
неудовлетвореност от актуалния начин на функциониране, отколкото с депресивно
разстройство.
Такава находка може да се интерпретира в контекстта на това, доколко хората се
чувстват сигурни и удовлетворени със себе си и своето обкръжение. В този смисъл, тази
скала не е маркер за депресията като клинично изразено разстройство, а по-скоро като едно
релативно временно и нестабилно депресивно преживяване. Такава находка би могла да
означава, че изследваните лица през депресивното преживяване и през търсене на
успокоение за телесното си здраве, се опитват да поддържат собственото си усещане за
контрол и благополучие.
Изчислени са корелационни зависимости за изследваната група за скалите на WCST,
P. M. Raven Test, MMPI 380, PDE Loranger.
По отношение на неврокогнитивното функциониране, прави впечатление значимата
корелация между WCST (брой формирани категории, брой опити) и P. M. Raven, измерващ
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нивото на IQ функциониране, което е маркер за висок ресурс по отношение на когнитивна
пластичност (problem solving) и интелектуална продуктивност. Такива високи резултати по
когнитивните тестове, са индикатор за стремеж към високи постижения и признание. При
80.64% от изследваната група се регистрира максималното постижение при избор на
стратегии за справяне в непрекъснато променящи се условия на средата. Това означава
формиране на т. н. 6 категории, според критериите на WCST [12].
Установена е значима корелационна зависимост между безпокойство за телесното
здраве и свръхангажираност от HAQ[19]
с високи постижения за IQ функциониране,
измерено с Р. М. Raven. При 73.08% от изследваната група се регистрира много високо ниво
на интелектуално функциониране. Такава находка може да се интерпретира, че хората с
много високо IQ, в поведенчески план са склонни, през търсене на успокоение за телесното
си здраве, да възстановят собственото си усещане за контрол, значимост и уникалност.
Интересна находка се регистрира при изчисляване на корелационни зависимости
между и HAQ (Health Anxiety Questionnaire) [19] и скалите на P.D. Lorannger.
Графика 2 илюстрира тези корелационни зависимости между и HAQ, (Health Anxiety
Questionnaire) [19] и скалите на P.D. Loranger
Граф. 2.
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Регистрира се значима колелационна зависимост между скалата на Lorаnger за
нарцистично личностово разстройство и кл. скала Sch (шизоидия) от ММРI), 0.28. При
75.59% от изследваната група се регистрира умерено/значително повишение по скалата на
шизоидия от ММРI. Такава находка може да се интерпретира в контекстта на възможна
протрахирана криза на идентичността, като се има предвид, че средната възраст на
изследваната група е 30.89 (SD 8.54). Несигурността в себе си и несигурна идентичност са
част от „концепцията за когнитивна уязвимост“. Креативността и неконвенционалността не
винаги им помагат, за да се справят с усещането за безпомощност, самотност и празнота.
Никога не се чувстват истински обичани, а от там и не са в състояние да изграждат
доверителни връзки. Регистрира се значима корелационна зависимост между скалата на
Lorаnger за нарцистично личностово разстройство и скалите на Lorаnger за BL (вкл.
емоционално-нестабилно личностово разстройство и хистрионно ЛР). Тази корелация
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валидизира нарцистичната патология, в изследваната група, повече като смесена личностова
абнормност, приоритетно от драматичния клъстър, [3,5]
На базата на изчислените средни и стандартни отклонения за изследваната група,
може да се заключи, че групата е относително хомогенна, по отношение на възможна
нарцистична патология. Виж. таб. 2 ( a, b, c)
Таблица 2 ( a, b, c) Средни стойности и стандартни отклонения за изследваната група
– анализ
Средна
стойност
Raven
WCST_Cat
WCST_Ttril
MMPI_NS
MMPI_D
MMPI_HY
MMPI_PD
MMPI_PA
MMPI_PT
MMPI_SCH
MMPI_MA
MMPI_SI

100
4
84
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Средна стойност на Стандартно
групата ( М)
отклонение (
SD)
123,52
6,96
5,76
0,68
92,19
18,25
58,81
9,41
63,81
11,64
62,77
10,08
61,63
9,51
66,56
8,56
60,55
9,62
64,76
6,91
50,58
8,38
49,03
5,49

Средна стойност Средна стойност
на групата ( М)
Lor_Narc
Lor_OK
Lor_PA
Lor_BL
Lor_Hy
Lor_Dep
Lor_Sch
Lor_Scht
Lor_ESC
Lor_Par
Lor_Sad
Lor_SelfD

5
5
4
5
5
4

4,68
2,8
3,55
3,6
4,12
3,21
0,49
0,81
2,73
2,79
0,75
2,29

Таблица 2.a
Коефицент на вариацията
по стандартно отклонение
5.63%
11.81%
19.80%
16.00%
18.24%
16.06%
15.43%
12.86%
15.89%
10.67%
16.57%
11.20%

Стандартно
отклонение ( SD)
1,28
1,82
1,54
1,61
1,46
1,53
0,67
0,9
1,57
1,38
1,19
1,41

Таблица 2.b
Коефицент на
вариацията по
стандартно
отклонение
27.35%
65.00%
43.38%
44.72%
35.44%
47.66%
136.73%
111.11%
57.51%
49.46%
158.67%
61.57%
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Средна Средна стойност
стойност
на групата ( М)
HAQ
H_Helth
H_Fear
H_Sedative
H_QL

17
8
3,5
2
1

27,33
10,28
8,13
5,37
3,7

Стандартно
отклонение ( SD)
5,1
3,07
1,77
2,07
1,83

Таблица 2.c
Коефицент на
вариацията по
стандартно
отклонение
18.66%
29.86%
21.77%
38.55%
49.46%

Възраст 30.89 ( SD 8.54 или в проценти 27.65%) - сравнително еднородна извадка.
Raven 123 ( SD 6.96 или в проценти 5.63%) - еднородна извадка.
MMPI_PA, MMPI_SCH, MMPI_D, MMPI_HY, MMPI_PD, MMPI_Ns - приблизително
еднородна извадка.
Lor_Narc 27.42% - сравнително еднородна група. По отношение на всички останали
скали на Loringer - групата е нееднородна.
За HAQ (Health Anxiety Questionnaire) [19] . Извадката е приблизително еднородна за
въпросника, по отношение на скалите H_Health (склонност за търсене на успокоение за
здравето) и H_Fear (страх от болести).
ИЗВОДИ:
На този етап ние представяме само първоначалните изводи направени на базата на
проведените изследвания и наблюдения. Предстоят допълнителни анализи на събраните
данни, а също така и допълнително набиране на данни от нови случаи.
На този етап можем да заключим, че съществува корелация както на когнитивно, така
и на поведенческо ниво между абнормната тревожност за здравето и нарцистичната
патология.
Стана ясно, че нарцистичната личностова патология в изследваната група почти
винаги съществува като смесена личностова абнормност, приоритетно с прояви от
драматичния клъстър (хистрионно, гранично, пасивно-агресивно и т. н.).
Нарцистичната личностова патология и абнормната тревожност за здравето в
изследваната група в значителна степен корелират с много високо IQ. Това ни дава
основание да мислим, че тези пациенти са склонни като поведенческа стратегия, да търсят
успокоение за телесното си здраве, за да възстановят собственото си усещане за контрол и
значимост. Това като цяло дава по-оптимистични прогнози за включването им в когнитивноповеденческата терапевтична работа.
По-всяка вероятност НЛР може да се разглежда като рисков фактор за развитие на
абнормна тревожност за здравето, при наличието на отключващ инцидент, свързан с
преживяване за телесна уязвимост, тъй като такъв инцидент активира базисните убеждения
за малоценност и незначителност.
От друга страна бихме могли да допуснем, че абнормната тревожност за здравето би
могла да подчертае определени нарцистични щрихи в личността. Компенсаторните
дисфункционални допускания за власт при пациентите с НЛР, са свързани с вярата, че те
представляват изключение от официалните правила и закони, дори от законите на природата:
„Аз съм специален, на мен това ще ми се размине“, „Не е възможно да се случва точно на
мен“, „Точно на мен няма да ми се наложи да понасям болка и дискомфорт“, „Болката е
само за по-нисшите от мен“, „Аз винаги трябва да се чувствам здрав и щастлив“, „Тялото
ми е специално и то не може да се разболее“ и т. н.
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Проявата на абнормна тревожност за здравето и „търсенето на успокоение“ въщност
може да се разглежда като опит да се въвлекат „експерти“ в дефинитивното даване на
гаранции, че „болестта“ и „страданието“, няма да се случат. Нарцистичинте пациенти
възприемат телесния дискомфорт като „нарцистична обида“ и затова са склонни да го
интерпретират погрешно като опасност за загуба на статус, власт и контрол и поява на
безпомощност и нищожност.
По отношение на търсенето и получаването на помощ нарцистичния пациент с
абнормна тревожност за здравето винаги е резервиран да обсъжда тревогите и дискомфорта
си, тъй като това би опетнило лъскавия му имидж и би дало възможност другие да видят
„слабостите му“. Нарцистичният пациент винаги търси най-добрите професионалисти, които
имат статус, титли и са „признати експерти“. В същото време, част от компенсаторната
стратегия на нарцистичната личност е да внимава за недостатъците у другите и има
склонност лесно да „развенчава“ своя лекар като некомпетентен или несъпричастен и да
търси нови специалисти.
Хората с НЛР и хипохондрия очакват от медицинските специалисти специално
отношение и специално разбиране за техните болки и дискомфорт, както и незабавно
обслужване: „Аз съм зле и това означава, че трябва да мина пръв“, „Аз не бива да страдам
дълго“, „Лекарствата са необходими само когато имам симптоми“, „Трябва да знам
цялата информация за лечението и да контролирам нещата, тъй като лекарите са
безотговорни“, „Ако лечението не действа моментално, от него няма смисъл“, „Трябва да
съм сигурен, че получавам най-доброто лечение в перфектната доза, от най-добрия лекар“,
„Лекарят трябва да ме разбере и да ми помогне незабавно без се налага да се излагам“,
„Лекарят е длъжен да ми гаранира моето здраве и благополучие“.
Нашата гледна точка е, че коморбидността между НЛР и абнормна тревожност за
здравето представлява сериозно предизвикателство за помагащите професионалисти.Тази
комобрмидност допълнително усложнява и затруднява въвличането на тези пациенти в
психотерапевтична работа. В тази връзка считаме, че фактът на провеждането на
специализирани невропсихологични изследвания в групата от 72-ма пациенти, допринесе
значително за мотивирането им за включване по-нататък в когнитивно-поведенческа
психотерапия. Приблизително половината от изследваната група е включена в програма за
когнитивно-поведенеческо консултиране при абнормна тревожност за здравето.
Представените изводи на този етап са валидни в рамките на настоящото
изследване. Предстои обсъждане и представяне на статистически значимите разлики
между експерименталната и контролна група в следваща публикация.
В предстоящите изследвания на нарцистичната патология и абнормната тревожност за
здравето, смятаме да обърнем специално внимание на културово специфичните аспекти на
тази корелация и проявата и в ежедневната медицинска практика в България.
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ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
В ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
Румяна Крумова-Пешева д.пс.
Университетска болница „Лозенец“
PSYCHOANALITIC PSYCHOTHERAPY IN INSTITUTIONAL PRACTICE
Rumyana Kirilova Krumowa-Pesheva, PhD
Lozenec University hospital - Sofia
РЕЗЮМЕ
Психоаналитичната психотерапия е терапевтичен метод, който може да бъде прилаган ефективно в
рамките на една болнична институция. В нашия опит нейното приложение е ясно регламентирано като
основна професионална дейност и част от общия пакет услуги на болницата. Болничното заведение е в
състояние да изпълнява сериозна удържаща функция в случаите на психична декомпенсация. За други
пациенти създава усещане за сигурност и защитеност. Болничната институция може да символизира в
индивидуален порядък спокойствие, увереност или уязвимост.
В материала се представят особеностите на психоаналитичната психотерапия, провеждана на
територията на Университетска болница „Лозенец“, където терапевтичната работа се осъществява от 12годишен период. Продължава и към настоящия момент. Изведени са спецификите на тази
професионална дейност в сравнение с извънинституционалната практика.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: психоаналитична психотерапия, болнична институция.
ABSTRACT
Psychoanalytic psychotherapy is a therapeutic method which is easily conducted in medical institutions. In our
experience psychoanalytic psychotherapy is clearly regulated as a major professional activity and a part of the
overall package of services of the hospital. The hospital plays a “holding” role for the patients with serious
psychic decompensation. For the others it (the hospital) provides security and protection. The hospital
symbolizes tranquility and confidence on one hand, but on the other – vulnerability.
In the following material are presented the characteristics of psychoanalytic psychotherapy, conducted in
University Hospital Lozenets over a 12 year period. The psychotherapy currently continues. The authors present
a comparison between psychoanalytic psychotherapy in and out of the institution.
KEY WORDS: psychoanalytic psychotherapy, medical institution.

ВЪВЕДЕНИЕ
Психоаналитичната психотерапия е метод, базиран на психоанализата като основна
парадигма за разбирането на човешкото функциониране. Тя е подход, насочен към
постигането на структурни изменения в психичния апарат. Нейното прилагане изисква
сериозна подготовка на професионалистите, продължително време и стриктно спазване на
терапевтичната рамка. Практиката на психоаналитичната терапия в институция е важно
предизвикателство към професионалната общност, което поставя множество въпроси и
предоставя голям брой възможности.
В Университетска болница „Лозенец“ психотерапевтичната работа се провежда в ясно
регламентиран вид, спазвайки реда на институцията, както и неприкосновеността на
професионалната дейност. Тя е специална функция в болничното заведение, несравнима с
никоя друга и осигурява специално лично пространство на пациента.
Болницата изпълнява редица важни функции в динамиката на терапевтичния процес.
От една страна тя се явява допълнително равнище на подкрепа, сигурност и безопасност. В
състояние е да удържа тревогите на пациента, неговите страхове, рационални и ирационални
опасения. В някои случаи изпълнява майчинска роля в безсъзнаваните фантазии, в други е
обвързана със символи на авторитета, на зависимостта, симбиозата или спасението. При
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всички случаи тя присъства с особен метафоричен смисъл за пациента и има важно значение
в промяната на съотношенията между неговите психични структури.
ЦЕЛ
Цел на материала е да представи част от особеностите на психоаналитичната
психотерапия в рамките на една държавна болнична институция, както и влиянието на
самата институция върху психотерапевтичния процес. Институционалната практика се явява
важен фактор в динамиката на психотерапевтичната работа. Има отношение към насочването
и началото на една терапия, както и към активизирането и преработването на психичната
конфликтност.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Провеждането на психоаналитична психотерапия в Университетска болница
„Лозенец“ има своята история от 12 години към настоящия период. В нашия клиничен опит
имаме голям брой случаи с различна личностна струтура и организация: невротична,
гранична и психотична. Насочването на пациентите се осъществява по няколко линии:
• от соматичните специалисти, които са информирали за наличието на такава помощ
в рамките на болничното заведение,
• от други пациенти, посещавали по различни поводи болничното заведение,
• от официалните източници за информация на болничното заведение, които
заявяват наличието на такава функция на територията на болницата.
• от
други
пациенти,
посещавали
психологично
консултиране
или
психотерапевтичната помощ в болничното заведение,
• други.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Университетска болница „Лозенец“ е държавна институция, която закономерно има
своите структура, ред и организация на дейността по приема и обслужването на болните. В
нейните функции се включват основно медицински процедури, а от 2003 година – и
психологични и психотерапевтични. Психоаналитичната психотерапия е равнопоставена на
останалите дейности по статут и значимост. Една от важните стъпки по утвърждаването на
тази практика в нашия опит е била работата по информирането. От съществено значение е
персоналът да бъде запознат със същността, целите и особеностите на психотерапията като
професионална дейност. Важна роля в предоставянето на информация има и психологичното
консултиране, което се провежда във всички клиники на болницата. Информационният
обмен е валиден за различните йерархични равнища в болничната институция без
изключение. Подходящото информиране е вид гаранция за адекватното насочване на
болните от страна на соматичните специалисти. Важно е да се отбележи, че
дисквалификации на психотерапевтичната работа никога не са допускани по никакъв повод.
Психологичното консултиране в болничната среда е вид „посредник“ в последващото
обръщане за психотерапия от страна на част от пациентите. Консултативната работа е
провеждана в рамките на болничния престой, с информиранто съгласие и желание от страна
на болния. След приключване на хоспитализацията голям брой хора се „връщат“ в
болничното заведение с цел реализиране на психотерапевтичен ангажимент. В този смисъл
консултативната работа е изиграла също важна роля относно информирането за целите на
една психотерапия, както и за специфичните различия между психологичната и
психотерапевтичната дейности.
Практиката показва, че търсейки психотерапевтична работа в болнична институция,
при пациентите се активизират редица безсъзнавани фантазии по отношение, както на
психотерапията, така и на болницата. В началото тези фантазии често присъстват свързани и
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постепенно са в състояние да бъдат разграничени. Винаги взимаме предвид и съзнаваните
аспекти на нагласата на пациента, които я формират – различни информации за болницата, за
психотерапията, за специалистите, рационални и ирационални допускания и вярвания,
готовност за посещението и др. От важно значение се оказват и моделите на здравно
поведение. Пациентите реализират поведенчески и преживелищни схеми, близки до
характерните за посещение в лекарски кабинети. Често техните очаквания са свързани
именно с това.
Рамката на психоаналитичната психотерапия в болничната институция се спазва
стриктно и има следните особености:
• срещите се договарят предварително в удобен за специалиста и пациента ден и час,
• времетраенето на една терапевтична сесия е в рамките на 50 минути,
• пациентите винаги получават един и същ, постоянен час в границите на работната
седмица за продължителен период от време.
• пациентите не заплащат отсъствията си.
Това е особеност, произтичаща от спецификите на конкретната институция, която
споделя възгледа, че не може да се получава възнаграждение за нереализирана услуга. В този
смисъл в болничното заведение психотерапевтичният контракт става различен от
постулатите на психоанализата и психоаналитичната психотерапия в извънинституционалната практика. Институцията „щади“ пациента финансово и толерира този вид съпротива,
която се проявява в отсъствия и пропускане на терапевтични сесии.
• заплащането се осъществява съгласно ценоразписа на болничното заведение при
административно лице в Приемната на болницата.
• От една страна този факт позволява да се избегне директното финансово
взаимоотношение между психотерапевта и пациента, за разлика от много случаи в
частната психотерапевтична дейност. От друга страна институцията отново
акцентира своето участие по един безспорен за страните начин. Застава в
позицията на „Големия Друг“, който определя някои важни условия на срещата
между терапевта и пациента.
• посещенията на психотерапевтичния кабинет се реализират с Регистрационна
карта, която пациентът получава от административно лице в Приемната на
болничната институця. Той е длъжен да върне картата след приключването на
всяка сесия отново там и тогава заплаща услугата.
• Тази особеност води до липсата на достатъчно анонимност на посещенията.
Пациентът задължително се среща със служител на институцията по два пъти при
всяко свое присъствие за психотерапевтична сесия.
• в Регистрационната карта, която се издава на пациента, психотерапевтът отбелязва
с код извършената услуга,
• в Регистрационната карта се отбелязват лични данни на пациента, което също
нарушава границите на личното му пространство и границите на анонимността на
посещението.
Някои пациенти реагират с параноялна тревожност относно този факт. Тази тревога
има своето отражение в терапевтичната ситуация.
Тези моменти могат да повишат или провокират различни тревожни нагласи у
пациента, както и да понижат равнището на неговата мотивация за терапия.
Това са част от особеностите и ограниченията на институционалната практика, които
в различна степен се намесват и в процеса на психоаналитичната психотерапия. Имат
отношение и към процесите на доверие и доверяване от страна на пациента спрямо
професионалиста и спрямо институцията. [7]
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Важно е да се отбележи, че чакането пред кабинета никога не се случва, което от една
страна е абсолютно условие за психотерапевтичната работа. От друга – показва уважение и
ангажимент към времето и личността на пациента. [5] Разграничава психотерапевтичната
работа от всички други медицински процедури. Гарантира анонимността и конфиденциалния
характер на този тип професионална дейност.
Опитът показва, че институцията заема много важно място в психичната нагласа на
пациента. Това важи най-много за ранните терапии. Символизира различни значими
функции с регресивен характер. Редица пациенти имат очакването, че в нея ще получат
успокоение, надежда, гаранции за сигурност и справяне, добра грижа и др. В началото те се
адресират в голяма степен към майчинските функции на болницата, която е призвана „да
дава топло мляко“. [1] Във фантазиран вариант тези пациенти разчитат, че тя като
„достатъчно добра майка“ ще може безпогрешно да разпознава нуждите им, да ги назовава
вместо тях и да ги удовлетворява на момента и без отлагане. Необходимостта от дефиниране
на проблеми е много по-изразена в институционалната в сравнение с частната практика.
В някои случаи болничното заведение олицетворява утробната функция и за
пациентите представлява сериозна фрустрация „прекъсването на пъпната връв“. Този
феномен наблюдаваме често при случаи на гранична патология, където безсъзнаваното
желание за симбиоза и слятост с обекта е много застъпено. [3] При Бордерлайнорганизацията се забелязват различни дихотомизации на образа на институцията, в които
ярко се активизират полюсни преживявания. Болницата е прекомерно любим обект и
контактът с нея е търсен на всяка цена, постоянно. В други моменти тя се превръща в
преследвач, който има за цел да държи сметка и да отмъщава за нанесени безсъзнавани щети.
В практиката в институция могат да бъдат наблюдавани по-ясно феномените на
проективната идентификация. Тези феномени се проявяват често изместено именно към
самото болнично заведение, извън психотерапевтичната ситуация.
Институционалната рамка в повечето случаи при такива пациенти, както и при хора с
психотична организация, играе важна роля в удържането на тревогата и безпокойството.
Може да доведе до известно „уталожване“ и временно успокояване на агресивния нагонен
поток. [2] При случаите на психоза дори играе ролята на организиращ фактор. Посещенията
могат да бъдат възприети като структура, частично-обектна, която е смислоопределяща.
Например за болен с шизофренна деградация на личността терапвтичните сесии са единствен
и най-значим ангажимент в ежедневието и психичното пространство на пациента. Той очаква
срещите като събитие, което нарича „изпитът“. В присъствието на професионалиста, в
погледа и думите разпознава собственото си присъствие, фактът, че съществува. [6]
Институцията за него дава допълнителен смисъл на значимост и важност.
В някои от случаите на пациенти с невротична организация наблюдаваме символи на
болничната институция в нейната функция на авторитет. Пациентите се реферират към нея,
„проигравайки“ ранно-детски стилове на отношение спрямо особено значими фигури с
висока йерархична позиция. [8] Имиджът на болницата във фантазията засилва чувствата на
страхопочитание и респект. Задълбочава регресивната позиция, която се явява често като
сериозна съпротива пред преработването на вътрешната конфликтност и пред прогресията.
Сякаш в болничната институция пациентът е по-склонен да се чувства малък, безпомощен,
оценяван, контролиран и др. [4] В психотерапевтичната работа такъв тип отношение е в
много случаи повод за провокиране на регресията към непреработените едипови конфликти.
Институцията в много случаи се явява и в качеството си на „преходен обект“ в
процесите на психична автономизация на пациента. След движенията на отдалечаване и
доближаване спрямо нея пациентът в по-късните етапи на своята промяна е склонен да
експериментира с новоусвоено отношение отново към болницата. Например пациент, който
дълго време е изпитвал неудобство затова, че в болничното заведение го виждат, когато идва
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за психотерапия, впоследствие минава през контразависими движения, за да си даде сметка
по-късно кое за него е приоритет.
Приключването на една психотерапия понякога е свързано с метафората за
напускането на семейната среда при порастването и съзряването на един индивид.
Съпроводено е с болката от раздялата и с любопитството и желанието да експериментираш
със себе си.
Посещенията в болнична среда съдържат в себе си риска от провокиране на
разнородни безсъзнавани съдържания. Едно от тях е чувството за собствената уязвимост,
произтичаща от факта, че в болницата има болка. Този факт активизира редица усещания за
минали болезнени ситуации и е в състояние да улесни регресията в психотерапевтичния
процес. В състояние е да провокира различни садистични и мазохистични желания. Понякога
„събужда“ изтласканите фантазии от играта „на доктор“.
Много важен аспект на отношението към институцията е като към защитена среда,
гарантираща безопасност, доверителност и увереност. Можем да наблюдаваме различни
ситуации, в които пациентът се обръща към нея, както търси сигурност в семейната среда.
Някои пациенти се опитват да се сближават с персонала, да фамилиарничат, да влизат във
взаимодействия, активизирани и от преносни чувства. Те стават свръхчувствителни към
различни аспекти на институцията, които иначе не биха забелязали. Например пациентка,
която започва да става все по-ангажирана с това дали й е обърнато достатъчно внимание от
служителя в Приемната или не, дали се налага да почака за регистрационната карта или не и
т.н. Наблюдаваме различни форми на acting out в условията на болничната среда.
Нашият опит показва ясно, че институцията играе важна роля и се намесва в процеса
на психотерапевтична работа. Важно е да държим сметка и да наблюдаваме ръста и
развитието на преноса в терапевтичния контекст, но и към самата институция. Често през
отношението към болницата пациентът е склонен да прави acting out на различни неприятни
и неприемливи за него съдържания. Ектингите спрямо институцията са соеобразен език,
който не можем да подценяваме или пренебрегваме.
ИЗВОДИ
1. Институцията играе значима роля в психичната и външната реалност на
пациентите, посещаващи психоаналитична психотерапия в Университетска
болница „Лозенец“.
2. Институционалната практика има редица преимущества, но и ограничения,
които могат да нарушат в известна степен анонимността на психотерапевтичния
процес.
3. Болничното заведение присъства с множество символни измерения в
безсъзнаваните фантазии на пациентите и провокира различни регресивни и
прогресивни движения в тяхната психотерапия.
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НАГЛАСАТА КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ
Румяна Кирилова Крумова-Пешева д.пс., Малина Кирилова Петкова доц.,
Виолета Каменова Михайлова
Университетска болница „Лозенец“-София
ATTITUDES TOWARDS DISEASE OF PATIENTS WITH DIABETES
Rumyana Kirilova Krumova-Pesheva, PhD, Malina Petkova Prof., MD, Violeta
Kamenova Mihajlova
Lozenec University hospital - Sofia
РЕЗЮМЕ
Нагласата на пациента към неговото заболяване съдържа множество аспекти – съзнателни и
безсъзнавани. Част от тях са изцяло рационализирани, а други са в сферата на емоционалния живот.
Интегрирането на всички тези аспекти често е сложен психичен процес за болните, който има своята
неизбежна динамика в различните фази на болестта. Включва редица психични защитни стратегии като
отричане (denial), обезценяване, идеализация, интелектуализация и др. Насоки на изследване на
нагласата включват първоначалната реакция на пациента при поставянето на диагнозата, поведението
в следващите периоди на хроничната болест, отражиението на заболяването върху емоционалното
състояние, самооценката на болния, неговия семеен статус, професионална реализация, както и
значението на психогенните фактори в етиологията на диабета.
В материала са представени особеностите на нагласата към заболяването при 36 пациенти с диабет –
първи и втори тип. Изследването е проведено в Университетска болница „Лозенец“ със специално
конструирана за целта анкета. Резултатите показват безсъзнаваното желание и стремеж на болните за
отхвърляне на диабета като заплаха, обезценяване тежестта на хроничната болест и редица трудности в
процеса на психично интегриране.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: нагласа към заболяването, диабет.
ABSTRACT
The attitude of the patients towards their disease has many aspects, both conscious and unconscious. Some are
totally rational; others exist only in the emotional life of the patient. The integration of all aspects is a difficult
psychological process with particular dynamics during the stages of the disease. It includes a number of coping
strategies, such as: denial, devaluation, idealization, intellectualization, turning in to the opposite, etc. The survey
presents the initial response of the patient to the diagnosis, the behavior in subsequent periods of chronic disease,
the impact of the disease on the emotional state, on the self-perception, marital status, profession, and the
importance of psychogenic factors in the etiology of diabetes.
In the following material are presented the characteristics of the attitudes of 36 patients with diabetes 1st and 2nd
type. The research is conducted in University Hospital Lozenets via survey designed for the purpose. The results
show the unconscious desire of the patients to dismiss the diabetes, devaluate the severity of the disease and
experience a number of difficulties during the process of psychic integration.
KEY WORDS: attitudes towards the disease, diabetes

ВЪВЕДЕНИЕ
Диабетът е хронично заболяване, чието възникване поставя сериозен отпечатък върху
личността и личната история на болните. Соматопсихичните взаимодействия са в различни
насоки и една от тях е нагласата в нейните разнородни смисли. Диагностицирането на
болестта се реализира индивидуално за всеки пациент в зависимост от възрастовия етап,
особеностите на клиничната картина и др. Лечението е свързано с чести посещения на
лекарски кабинети, постоянен прием на медикаменти, което провокира у болния чувствата за
зависимост, безпомощност и липса на ясна перспектива. В нашия опит се установява силна
психична съпротива към интегрирано приемане на болестта, стремеж към нейното
обезценяване и омаловажаване, в някои случаи – срам и неудобство, както и трудности в
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оценката тежестта на страданието. Този факт е в състояние да затрудни лечението и
поддържането на диабета в разумни за болния граници.
ЦЕЛ
Цел на материала е да представи някои аспекти на психичната нагласа към
заболяването при болни от диабет. Смятаме, че отношението към болестта е важен фактор,
който има съществено значение в процеса на лечението. Определя равнището на психично
интегриране на диагнозата и мотивацията за поддържане на по-добро качество на живота.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В изследването са включени 36 болни с диабет първи (25 човека) и втории тип (11
човека) на възраст 19 - 64 години, 19 мъже и 17 жени. Продължителността на заболяването
при пациентите е от няколко месеца до 40 години. 13 души са с усложнения от болестта като:
полиневропатия, ретинопатия, нефропатия, инсулт, сърдечно-съдово заболяване и
ампутации.
За целите на изследването е конструирана психологична методика (анкета), която
включва 8 самооценъчни въпроса, насочени към оценка на:
• първоначалната емоционална реакция на пациента при поставянето на диагнозата,
• поведението и реакциите на пациента непосредствено след това,
• отражението на заболяването върху емоционалното състояние на пациента,
• отражението на заболяването върху самооценката на пациента,
• отражението на заболяването върху семейния статус на пациента,
• отражението на заболяването върху професионалната реализация на пациента
• значението на психогенните фактори в етиологията на заболяването,
• необходимостта от консултиране с психотерапевт при пациенти с диабет.
Приемаме, че тези параметри са само част от общата картина на психичната нагласа
към болестта. Те очертават някои аспекти на отношение, които според нас имат важно
значение за адаптирането към заболяването и за неговото лечение.
Освен на анкетното проучване, данните ни са базирани на провежданите с болните
психологично консултиране и психоаналитична психотерапия, които към момента са в
рамките от три месеца до две години.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Нагласата към соматичната болест съдържа в себе си множество елементи, които
могат да бъдат обобщени през призмата на рационалното и емосионалното. Приемането на
заболяването в психологичен смисъл означава интегриране на тези елементи в едно цяло,
което определя отношението на болния към диагнозата и лечението. Резултатите от
проведеното изследване показват тенденция към рационално приемане, но емоционално
омаловажаване на болестта и нейните особености. Травматичните аспекти на заболяването
са водещи във формирането на нагласата и са преработени частично от болните. Пациентите
приемат част от спецификите на диабета, но друга част са неприемливи, мъчителни,
дисквалифициращи и трудни за психично интегриране. Заболяването провокира повишено
чувство на тревога и напрегнатост и болните се опитват да го отричат и омаловажават.
Психотерапевтичната работа може да помогне много в процесите на цялостно приемане на
болестта, на преодоляване на травматизма, който тя съдържа и да съдейства за по-голяма
ефективност на лечението.
Първият параметър, който се съдържа в изследването, се отнася до първоначалната
емоционална реакция на болния относно поставената диагноза. Резултатите показват, че
водещите преживявания в този момент са объркване, безпокойство и шок. Изключение
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правят пациенти с ювенилен диабет, при които болестта е диагностицирана в ранна детска
възраст, за която нямат спомени. Посочените преживявания са характерни за състояния на
остър психичен травматизъм, при който от решаващо значение са внезапността, уплахата и
виталната застрашеност. [5] Личността се оказва сериозно заплашена за функционирането
си. Преобладава усещането за липса на контрол над себе си и над ситуацията. Това е
състояние на дълбока безпомощност и безперспективност за болния, когато той е склонен да
регресира до моменти, в които отчаяно се нуждае от закрила и от гаранции за сигурност.
Последващите реакции на шока са съпроводени често с психичен стремеж – съзнателен и
безсъзнаван – към отричане на болестта като заплаха. Болният търси начини да оспори
диагнозата, да отложи нейното приемане в живота си. Появява се предчувствие за
приближаващ, възможен травматизъм, който активизира сигналната тревожност на
психичния апарат. Огромни количества психична енергия се изразходват, за да поддържат
функционирането на индивида на относително стабилно равнище. Това води до отслабване,
обедняване на Егото и до „свиването“ на личността на болния в границите на болестта. [1]
Стеснява се кръгът на интересите, на социалните контакти и социалните активности.
Активизира се търсенето на помощ и контактите с медицинските специалисти. Шокът от
диагнозата може продължително време да „оцветява“ емоционалния живот и да създава
тревожен и депресивен фон на настроението и нагласата на болния.
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Други емоционални реакции, характерни за първоначалния период на болестта, са
страхът, напрежението, паниката и чувството за дезориентация. Тези преживявания показват
все още ранните рационализирани картини на нагласата, в която информираността не е
голяма. Рационалното приемане в този момент има смисъла на защитно психично действие
пред темите на болестта и загубеното здраве.
При двата пола е водещо объркването при поставянето на диагнозата. При мъжете
преобладава чувството на безпокойство, а при жените – на напрежение и паника. В
консултативната и психотерапевтична работа свързваме тези различия с индивидуални
особености на болните, но и в голяма степен с ролевата специфичност. Мъжете
проблематизират в такъв момент основно способността си за грижа към близките, а жените
се чувстват по-скоро уязвими в майчинските и партньорски свои функции. Проекциите на
бъдещи събития също са затруднени.
При болните във възрастовия диапазон 19-45 години преобладава шоковото
преживяване, а при тези от групата 46-64 години – безпокойството. По-младите пациенти
възприемат застрашен личния и професионалния си интегритет, а по-възрастните са
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ангажирани с песимистични проекции на бъдещето. Именно при по-младите хора
наблюдаваме състояния на безобектен ужас и временна неспособност страховете и
проблемите да бъдат конкретизирани, вербализирани и опредметени.
По отношение поведението на пациентите непосредствено след поставянето на
диагнозата прави впечатление, че най-спонтанната реакция е споделянето със семейството.
Величината на заплахата, която съдържа хроничната болест, провокира болния да търси
закрила и опори, които той най-често намира сред близките си. Важно е семейството да
изпълнява пълноценно и ефективно ролята си на стабилна подкрепяща система. В ситуация
на застрашеност Азът е склонен да реагира с тенденция към регресия към ранни
поведенчески схеми и преживявания. Той търси усещане за сигурност, симбиотична слятост
и гаранции за надежда. Пациентите, които не разполагат с успешни и адекватни подкрепящи
системи, са много по-уязвими и изложени на емоционални рискове и психична
декомпенсация.
По отношение на половите различия не се наблюдава съществена разлика по този
параметър. Търсенето на помощ и подкрепа е идентично.
При по-младите пациенти се наблюдава по-изразена тенденция да търсят подкрепа от
приятелския си кръг или сред колегите си. При тях окуражаването от приятели, надеждата
има особено важен смисъл. Те се чувстват много по-свързани със социалните си партньори в
сравнение с останалите изследвани лица.
По параметъра за отражението на заболяването върху емоционалната динамика на
болните забелязваме някои факти с парадоксален характер. По-голямата част от
изследваните лица отговарят с „чувствам се добре“ и „емоционалното ми състояние не се е
променило“. Едновременно с това посочват редица промени с психичен и соматичен израз.
От една страна се забелязва безсъзнаваното желание да се отхвърли усещането за различие,
евентуална инвалидизация и самота. Отговорите имат социално желателен смисъл – да се
омаловажи тежестта на страданието, да се нормализират неговите особености. Можем да
интерпретираме тези феномени като стремеж на пациентите да отхвърлят „пасивите“ и
ограниченията на диабета. Да отрека означава да бъда като другите и да се държа, сякаш не
съм болен. Това е безсъзнавана или частично осъзната защитна стратегия, гарантираща
опора срещу страданията и ограниченията на заболяването. Едновременно с това болните
посочват повишена липса на енергия и усещане за липса на положителни емоции. Освен с
болестта, можем да свържем тези преживявания и с повишен депресивитет под формата на
психична соматизация. Като такива се проявяват и симптоми, свързани с нарушения в съня,
сънища с кошмарни съдържания, проблеми с апетита, постоянна тревожност и потиснатост,
промени в сексуалния живот, напрегнатост и др.
Мъжете изтъкват по-често усещането за липса на положителни емоции, а жените –
усещането за липса на енергия. Мъжете по-често интерпретират диабета като факт, който ги
дисквалифицира.
По отношение на този параметър няма специфични различия по възраст. Посочва се
като водеща липсата на енергия в двете възрастови групи болни.
Пациентите с първи тип диабет посочват по-често липсата на енергия, а тези от втори
тип – липсата на положителни емоции. При случаите на ювенилен диабет болните посочват
като доминиращо чувството на хронична умора в болестта.
Закономерен факт е, че хората, при които не са установени усложнения от диабета,
посочват страха като водеща емоционална реакция. На базата на информацията, с която
разполагат, те се страхуват от подобен род усложнения. Страховите усещания при тях са
често състояние.
По отношение на самооценката и настъпилите изменения в хода на болестта
пациентите в по-голямата си част не са склонни да отчитат промяна. По този параметър
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отново откриваме желанието за отричане влиянието на болестта върху собствения телесен и
цялостен имидж. [2] Наблюдава се тенденция към отхвърляне значението на соматичния
фактор върху самочувствието и възприятията за собствената личност. Това често е свързано
с безсъзнавана тенденция към свръхкомпенсация, под която стои усещане за
дисквалификация на себе си и чувство за недостатъчна пълноценност и значимост.
Телесният образ на болния е важно да се съхрани цялостен в сравнение с неговите психични
еквиваленти. Пациентите показват ригидност по отношение динамиката на тяхната
самооценка. Този феномен е още едно доказателство за трудностите в интегрирането на
болестта в цялостното функциониране на човека.
По-възрастните пациенти са по-склонни да допуснат промени в самочувствието си на
основата на хроничното заболяване. Те отчитат понижаване на самооценката и по-изразени
интроспективни способности по този въпрос. Склонни са по-често да проблематизират
подобен род въпроси.
Болните с втори тип диабет също показват тенденция за отчитане на понижено
самочувствие на фона на соматичната болест. Те са по-склонни да говорят за травматичните
аспекти на болестта си. По-голямата продължителност на заболяването допринася съюо за
спад в самооценката. Болните показват повишена интроспективна готовност по такава тема.
Пациентите с усложнения от диабета в по-голям брой споделят също понижени
стойности на възпроятието за себе си. Историята на болестта като време и особености
поставя сериозен отпечатък върху възприятията за себе си.
Важна линия от нашето изследване се отнася до промените в ролевия статус и
ролевата специфичност. По отношение на позицията в семейството повечето пациенти са
склонни да отхвърлят идеята за промяна. Те посочват, че тази позиция е константна. В
противоречие на това твърдение показват също, че не се чувстват, както преди. Забелязва се
отново амбивалентност на нагласата по този параметър. За болните изглежда напълно
неприемлив и дори депресиращ фактор отчитането на промени в семейния статус. Много от
изследваните лица акцентират върху потребността си от подкрепа и помощ. Те, обаче, не са в
състояние да приемат и валидизират факта, че това ги прави в известна степен уязвими. Поскоро са склонни да омаловажават тази своя нужда. Изтъкват схващането и желанието си да
бъдат ефективни за близките си.
Прави впечатление, че мъжете много повече от жените посочват, че се чувстват, както
преди възникването на тяхната болест. По-склонни са да омаловажават особеностите на
заболяването. Жените в по-голяма степен отчитат нуждата си от подкрепа и помощ.
Допускаме, че тези различия произхождат от ролевата специфичност на пола. Също и от
това, че при жените емоционалната експресия е по-достъпна като канал за отреагиране и
„вентилиране“ на психичното напрежение.
Болните от възрастовата група 46-64 години показват тенденция към по-голяма
себерефлексия по този въпрос. Повечето от тях посочват усещането си, че не са, както преди
и че се нуждаят от интензивна подкрепа и помощ. По сходен на тях начин отбелязват
промяната в състоянието и позицията си и болните с диабет втори тип. По-голямата
продължителност на заболяването също създава усещане за негативна промяна у болните,
както и за необходимост от опори и грижи.
Голяма част от изследваните лица са склонни да представят страданията си в пореалистични картини. Дават си сметка за променените от болестта аспекти на техния живот.
Възприемат диабета като загуба и тъгуват по загубеното здраве и по едно минало, което те
тълкуват като безпроблемно. [3] Склонни са да идеализират и хиперболизират миналото си.
При тази част от пациентите се наблюдават елементите на тъга и психологичен траур, както
и трудности в преработването на тежките и травматични преживявания.
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По параметъра за професионалната реализация болните отговарят отново в повечето
случаи социално желателно. Те не са достатъчно откровени и достатъчно критични в
оценката на професионалния си статус. Забелязва се тенденция за дисквалифициране на
трудностите, произтичащи от болестта. Изследваните лица като цяло отхвърлят значението
и влиянието на диабета в собствената си кариерна история. Показват известна параноялна
нагласа, сякаш друг отговор е в състояние да им навреди. В психичния апарат могат да се
„отключат“ редица параноялни защитни стратегии, които предпазват от идеята за физически
упадък и психичен разпад. [4] От друга страна те са ориентирани към това да премахнат
усещането за различие от останалите. При някои от случаите проличава известно
неудобство и срам от болестта, което е свързано със стремежа към свръхкомпенсация и
омаловажаване на заплахите. Това е характерно повече за болни във възрастовата група 1945 години, които изтъкват дори по-успешна професионална реализация. Подобна склонност
показват и болните с диабет от първи тип.
Интересен за целите на нашето изследване е и въпросът за допускането на психичните
детерминанти в етиологията на диабета. В по-голямата си част болните отговарят положително.
Склонни са да изказват различни хипотези за психогенната причинност като: раздели, загуби на
близки, загуба на работа, междуличностни конфликти, дистрес и др. Това показва, че в тяхното
разбиране психичното има много важен смисъл и е равнопоставено на соматичното.
Жените са по-склонни от мъжете да допускат важността на емоционалните фактори.
По-възрастните болни – също.
Пациентите с диабет от втори тип също са по-склонни да допускат важността на
психичните феномени като отключващ или определящ фактор за възникването и лечението
на болестта.
Пациентите с по-продължителна история в заболяването в по-голямата си част
отричат значението на психичното, както и болните с усложнения от диабета. Вероятно
тежестта на техните страдания ги кара да смятат, че органичното е в основата на диабета и
това не може да бъде повлияно. То е извън контрола им. Техният депрссивитет съдържа
компонените на психична умора от заболяването. В работата с такива пациенти проличава
примирението не като приемане на фактите, а като отчаяние и безпомощност.
Относно нуждата от психотерапевтична помощ болните в по-голямата си част са
убедени, че е необходима. Често техните отговори са аргументирани с различни съдържания
като: потребността да се разрешат личностни кризи, да се справят с различни емоционални
състояния, да преодоляват болезнени моменти и др.
Фигура 2

Нужда от психологично
консултиране и психотерапия
7
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Жените отново са много по-категорични от мъжете по този въпрос. Те показват
повишени интроспективни възможности и по-често търсят психотерапевтична помощ.
Младите болни по-често заявяват, че това е важна грижа за себе си. Техните
схващания не са конкретни и показват по-скоро желание за себеразбиране и саморазвитие.
Пациентите с по-голяма история в болестта по подобен начин подчертават нуждата от
консултиране с психотерапевт, както и болните, при които са налице усложнения от диабета.
Те свързват нуждата от такъв род помощ предимно с темите за справянето с депресивитета и
болката.
В психологичното консултиране и психотерапия с болните с диабет прави
впечатление, че самото заболяване не присъства често във функцията си на психична защита,
както при различни други болни с хронични болести. То по-често е неглижирано, потискано
и отхвърляно като важен житейски факт. Последното прави по-сложно психичното му
приемане.
ИЗВОДИ
1. Диабетът е хронично заболяване, което повлиява сериозно върху личността на
болния, върху неговия психичен идентитет и лична история.
2. Нагласаата на пациентите към това заболяване крие парадоксални елементи като
неговото омаловажане, дисквалифициране на тежестта му, преувеличаване на
стремежа да бъдеш „като другите“.
3. Трудното психично интегриране на болестта препятства в много случаи нейното
медицинско лечение.
4. В по-голямата си част болните споделят нуждата си от психологично консултиране и
психотерапия като възможност за преодоляване на тежки травматични моменти,
трудни емоционални състояния, житейски кризи и др.
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PSYCHOTHERAPEUTIC TREATMENT OPTIONS FOR PATIENTS
WITH A DIAGNOSIS "BREAST CANCER"
Milena Ivanova Manova, certified psychotherapist
Master -trainer of Positive Psychotherapy
Institute of Positive Psychotherapy
Докладът очертава психосоциалният фон и личностовите диспозиции за възникване на диагнозата рак.
Съществува доказана взаимовръзка мужду емоциите, централната нервна система и имунната система.
В същността на доклада са психотерапевтичните акценти и практически указания за преосмислянето
на житейските модели и за подобряване качеството на живот на пациентките.
The report outlines psychosocial background and personality dispositions for the occurrence of cancer diagnosis.
There is a proven correlation from amongst the emotions, the central nervous system and the immune system.
The gist of the report highlights psychotherapeutic and practical guidance for rethinking life models and to
improve the quality of life of patients.

Психологически профил за онкопредиспозиция:
„Всички канцерогени стоят в синергична връзка с психосоциалните фактори”.
Grossarth – Maticek [.]
В началото на седемдесетте години започва да се изповядва вярването, че съществува
връзка между рака на гърдата и поведенчески модел в зряла възраст за потискане на
емоциите. Още е рано да се говори за чувствата като емоционален дестабилизатор и основен
етиологичен феномен. Но все по-смело се прокрадват идеи, които се сдобиват с
привилегията за живот и започват да съществуват под формата на наука, наречена
психоневроимунология. В основата на тази нова наука е вярването, че съществува тясна
връзка между емоциите, централната нервна система и имунната система Baltrush, [3 ],
Temoshock, [3 ].
В историята на пациентите често се срещат общи характеристики: Leshan, 1977, Mate,
2003, Dalke, [1] [3,] които предпоставят психологическия профил на пациентите и заради
които можем да говорим за онкопредиспозиция. Обобщено те са следните:
1. Ранна загуба на важни хора от близкото обкръжение на пациента
2. Младостта и детството са съпътствани от самота, отхвърленост, тъга. Липсва
изградена способност за емоционална близост.
3. Едностранна фиксация в работата или семейството до степен на безрезервна
отдаденост. Когато този обект или роля изчезне липсват навици за саморегулация.
4. Преживяват загубите като безизходица.
5. Липса на усещане за гняв, враждебност и агресия, негодувание, омраза. Тези чувства
са прикрити зад любезност.
6. Не са в резонанс със собствените си чувства. Дори да не се чувстват добре, отговарят:
„Всичко е наред, няма проблем, о.к. съм”.
7. Всичките им преживявания са заключени или се говори за телесни симптоми, вместо
за емоционални преживявания.
8. Често живеят на фона на ларвирана депресия.
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9.

Свръхдобросъвестност и отдаденост на другите. Грижат за себе си, ако остане време.
Не следват собствените си потребности. Потиснати експанзивни стремежи.
10. Неспособност да кажат „не”
11. Екстернализиран локус на контрола: Другите са виновни.
12. Свръхчувствителност и нисък праг към негативното в живота.
13. Висока нормативност в ценностната сфера – принципност, застинали стандарти,
лоялност.
14. Хората с лоша прогноза често са в силна регресия и предъвкване на миналото, която
напомня на психоза в изживяването за вътрешна пустота и ненужност.
15. Въображението им е ограничено до страхове, тревожност, съмнения.
Типове личности
Temoshock, l. and Fox.B [3] разграничават в своето изследване за копинг-стратегиите
три типа личности, като обособяват категорията лица от раков тип като „С”- личности
/cancer/. Персонално-диференциращите особености не са свързани с темперамента, а със
социума. От значение за онкопредиспозиция, независимо от типа рак, са отношенията с
родителите и възприетите от пациентите в детството социални норми. Сред тях преобладават
съобразяването с другите хора и липсата на толерантност към спонтанността и свободното
изразяване на желания и чувства. Така децата се научават да живеят с неудовлетворени
потребности, сред които най-често е нуждата от утвърждаване и зачитане на правото им на
съществуване. В типологията на пациентите се срещат следните черти: изключителна
отзивчивост, съвестност, търпение, инертно поведение, липса на самоувереност и
примиренчество. Емоциите като гняв, страх, тъга, хората от тип” С” потискат или сдържат.
Демонстрират лоялност и липса на агресия. Не си позволяват да засегнат околните и
избягват конфликтите.
Носрат Песешкиан [5] говори за наличието на ключов конфликт. В позитивната
психотерапия това е конфликтът учтивост – откровеност. При хората с онкозаболявания
той е фиксиран в учтивостта. Това означава, че реактивността и импулсивността са
приглушени, за сметка на съобразяването с другите. При откровеността е обратното. В
основата на тази дихотомия е чувството за контрол. Контролът възниква от посланията на
възрастните към детето, които се възприемат като упрек, обвинение или възпиране. Чрез
контрола се управлява безпокойството. Характерът на преживяванията и житейското
поведение на хората, реагиращи с учтивост, могат да се резюмират така:
Чувства: страх, тревожност, вина, негодувание, възмущение, скрит гняв, липса на
радост и удовлетворение
Мислене: конформност, критичност към другите, самокритичност, перфекционизъм
до изтощение, автоцензура
Поведение: контрол над живота и околните, ниска самооценка, маскирана зад идея за
съвършенство, отговорност
Структура на личността: вторични личности, склонни към обсесивно-компулсивно
р-ро.
Концепции: Другите преди всичко, Не заслужавам, Какво ще кажат хората...В мен
има някаква грешка, защото не съм безупречен.
Вътрешен конфликт: справедливост - доверие
Болести: ОКР, тревожност, панически атаки, главоболие, гастроентерити,
зависимости, ревматоиден артрит
Симптомът често е видимата страна на конфликта. Понякога той е последното
средство на личността да съобщи за наличието на неудовлетвореност или неудоволствие.
Вербализирането на потребностите за раковия тип личности е трудно. Симптомът е радар за
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околните, който не може да се пренебрегне. Не случайно говорим за вътрешен конфликт,
който е неосъзнат и потулен зад клиничната изява на болестта. Но психотерапията работи
именно с тези конфликти. Симптомът е външната и видима страна, но конфликтът, базиран
върху структурата на личността, е свързан с доверието и справедливостта. Социалните
аспекти на поведението им са предсказуеми и от тези хора не се очаква непреднамерена
импулсивност. Затова поведението им изглежда странно егоцентрично, когато след
диагнозата започват да предявяват претенции към близките си и да изявяват себе си в
пълната противоположност на познатото. Според Далке[1] това е шансът им да се излекуват,
защото болестта им дава алибито на позволението.
Психотерапевтични възможности за лечение
Рак: способност да се самоизядеш, способност да се бориш или предадеш[ ]Понякога
болестта се явява основание за живот и борба. Трудно се осмелявам да говоря категорично за
това какъв е най-добрият терапевтичен модус при онкоболните пациенти. Представям
терапевтична стратегия, чийто алгоритъм е условен, а до него съм стигнала сама в
практиката си на психотерапевт. Винаги е трудно да срещам страдание, в подтекста на което
стои жаждата за живот, а на разумно равнище да се боря с разумните доводи, че за тази
болест лек няма.
Луис Ормонт[3] смята, че за да се осигури имунотерапия на пациентите, трябва да се
подсигури психотерапия, като част от биохимичното възстановяване. Психотерапията е
съществена част от оздравителния процес. Като правило онкоболните са добросъвестни,
активни, кооперативни и благодарни клиенти. Корекционните перспективи в цялост са
насочени към:
• Подреждане на ценности, потребности, равнище на претенции съобразно новата
ситуация.
• Емоционална равносметка, фокус върху саботираните и „забранените” емоции и
вътрешните конфликти.
• Реабилитация на Аз –а в собствените очи
• Нов ракурс към отношенията с другите хора
• Корекция на начина на живот
Първото, което правя в психотерапията, е работа с вторичната психологична изгода –
смисъла на болестта за клиента. Всяка болест дава възможност да се излезе от неприятна
или блокираща ситуация или от решението на сложен проблем и обезпечава ситуацията да се
погледне от друга гледна точка. Обикновено чрез болестта несъзнавано се предоставя
възможност да се получи грижа, любов и внимание от страна на околните. За да сме наясно с
реакциите на клиента, трябва да си отговорим на два въпроса: да определим какви
потребности болестта измества и удовлетворява и какви са възможните пътища за
удовлетворение на тези потребности без болест. При болестта вътрешното възнаграждение
може да е много силно, защото тя е основание да не обръщаме внимание на емоционално
болезнените ситуации. Така физическата болка е несъзнавана замяна на емоционалната,
защото е по-лесно в някои случаи да се понесе. Ако човек се страхува, че не е по силите му
да разреши назрял психологически конфликт, често болестта го лишава от необходимия
анализ: „За какво ми е нужна тази болка? Каква е нейната цел? Какво ми позволява да правя,
а какво не? Какъв е смисълът й за мен?”. Психотерапията позволява на тези въпроси да се
погледне не от езотеричен ъгъл, а от перспективата на преживяванията и унаследените
модели на клиента.
Много важно е да се обърне внимание на предшестващите разболяването значими
събития в живота на клиента /макротравматичните обстоятелства/, които може да са с
позитивен или негативен знак на възприятие. Обичайно питаме за тях ретроспективно, като
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клиента сам определя хронологичната и субективната им значимост в живота си: „Моля,
напишете най-важните десет събития във вашия живот за последните пет години”.
Балансовият модел, с автор проф. Песешкиан, представен по-долу [5]дава ориентация
за доминиращите и дефицитарни области в живота на клиентите. Той илюстрира настоящето
положение и спомага да се определят краткосрочни цели в дефицитарните области.
тяло

бъдеще

дейност

контакт

Фигура.1 Балансов модел:

Работа с емоциите, чувствата и преосмисляне на отношенията
Онкоболните често са насърчавани да се успокоят, да мислят позитивно, да понижат
нивата на стрес. Тези препоръки може да са полезни на житейско равнище, но често са
безсъдържателни. Преди да се случи процесът с пренастройката, е необходимо да
дефинираме източниците на безпокойство, нашите реакции към тях, връзката им на
емоционално, съзнателно и поведенческо ниво. Настоящето носи в сянката си миналото, а
там са подхранващите спомени и дълбоко „замразени” чувства като гняв, срам, вина...
Гневът не се нуждае от враждебни излияния. Той е преди всичко физиологичен процес за
изживяване. Може да се изрази, без да причини страдание, без враждебност и нараняване.
Важна е познавателната му страна, защото носи съществена информация. Психотерапевтът
центрира въпросите си отново върху преживяванията на клиента: „На кого и за какво сте
ядосани?” „Как се чувствахте и как реагирахте?”,” Какви вярвания потвърди това за вас, за
околните и за живота?” Гневът се поражда от представата ни за неуважение и усещането за
незачитане. Ще придобием сили, ако си позволим да изживеем своя гняв и помислим какво
може да го е породило. Можем да изразим гнева чрез думи или дела, но да не се поддаваме
на неконтролируема ярост. Мисля, че с факта на словесна рекапитулация помагаме повече на
клиентите, отколкото с позволението за механично външно излияние. Според Джоан
Питърсън[3], психотерапевт, с помощта на гнева можем да отстояваме позициите си.
„Разликата между здравословната енергия на гнева и зловредната енергия на емоционалното
и физическото насилие е в това, че гневът познава и уважава границите. Горчилката и
възмущението са отрова за душата. Зад всеки наш гняв се крие непосрещната потребност от
близост в детството”. Учим клиента на диференциация и му създаваме „емоционален
усет”/Рос Бърн/. Това е способността да анализираме чувствата си, да отстояваме нуждите
си, да различаваме психологическите реакции, отнасящи се до настоящето от онези, които
принадлежат на миналото. Чувствата за срам и вина са друг акцент в емоционалното
балансиране на клиентите. Психотерапевтът извършва своебразно дешифриране на
здравословните и токсични параметри на срамът и вината в миналото на клиента и
отражението им в живота. Тези архаични чувства остават в поведението като усещане за
личностова непълноценност и ниско самоуважение /срамът/ или като усещане за несправяне
и въображаеми грешки / вина/. Бих казала, че докосването до емоциите и подранващите ги
спомени и релации обикновено са болезнени и освобождаващи.
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Работа с прошката и приемането
Поради естеството на заболяването тази тема е почти винаги на дневен ред. Болетта
дава нова интерпретация на тази тема и често прибягвам до психологическо претълкуване и
осмисляне.
Работа с концепциите, миналото, родителските модели
Психотерапевтичната динамика предполага да работим психодинамично с клиента и
семейството му на произход. Обръща се внимание на концепциите на клиентите, които са
формирали личността му и които са възприети от родителското семейство като неревизирани
послания за живота. При онкоболните част от концептуалните схеми, които съм изследвала,
са следните:
„Стегни се, дръж се, бъди силна!”,
„Какво ще кажат хората!”, „Много хубаво не е на хубаво! „Ти си виновна!”
„Винаги домът ти да е подреден!” „ Семейството е най-важното!”, „Животът е
труден!”
„Всичко се постига с труд!”, „Не се доверявай!”, „Дръж си езика зад зъбите!”
Към болестта: бреме, тежест, стрес, не съм болна, вярвам, че мога да се излекувам
абсолютно! Болестта като мотив за живот.
Концепциите са вярванията, които клиентът е изградил в процеса си на израстване и
общуване. Това е изключително съществена част от психотерапевтичния процес, защото е
свързана със съдържателното преразглеждане на тези вярвания, които се оказват
ретроградни за сегашното функциониране.
Работа със способността за утвърждаване и разширяванет на целите:
Да следим за неотложните си потребности, които се нуждаят от внимание, а не да ги
потискаме, за да получим одобрение и благосклонно отношение, е част от терапевтичния
процес. Задачата тук е от какво имам нужда? Какво ми носи удоволствие? Какво искам? Тези
въпроси се оказват извънредно трудни за клиентите, свикнали на всеотдайна грижа за
другите и пренебрегване на себе си. Това е най- проспективно насочената част от терапията и
е особено важна, тъй като времевата перспектива на клиентите е субективно, а понякога и
действително ограничена. Тук отчетливо се прокрадва волята им за живот и надмощие над
смъртта.
„Когато има за какво да живеем, можем да минем с почти всяко как” Ницше
Поставяме целите, заради които клиентите искат де живеят и да възстановят своята
връзка с живота. Преобразуваме емоционалните, интелектуалните и физическите
потребности в жизнеутвърждаващо поведение. Водя се от твърдението, че намерението за
здраве генерира действия за здраве. Когато разширим целите си, ние поемаме отговорност за
живота си, а това повишава самооценката. Поставянето на цели задава приоритети. Важно
условие е: да са конкретни, изпълними, изпълнени със смисъл за клиента и да включват
истински желания.
Работа със загубата и смъртта
Трябва да призная, че това е най-трудната част. Съобразявам се с личностния
капацитет, макар, че тази тема е като Дамоклев меч в терапията. Понякога желанието за
живот е толкова връхлитащо, а поредните изследвания не винаги са обнадеждаващи. Това е
полето, което отваря тематиката за собствената смърт. За мен смъртта е настойчива покана за
живота. Въпросите са около представите за собствената смърт, фантазиите и страховете.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1131

Релаксация, насочена визуализация и медитация
Отпускането и личния комфорт предполагат паралелни знания в тази посока.
Съзнателно уча клиентите с онкозаболявания на процедури за релаксация, осъзната
визуализация. Моите наблюдения са, че тези процедури им помагат да почувстват изгубената
връзка със себе си. Докладват за позитивен самоопит и възможност да си помогнат сами.
Помощ за самопомощ е основен постулат в позитивната психотерапия, който ми помага да се
осланям на силите на клиента, без да искам нещата да се случват на всяка цена.
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МУЗИКОТЕРАПИЯ ПРИ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ
СЪС ЗАВИСИМОСТ КЪМ НАРКОТИЦИ
доц. д-р Павлина Петкова Петкова, клиничен психолог, психотерапевт,
ВСУ „Черноризец Храбър”
Дияна Георгиева Видева, психолог, когнитивно-поведенчески консултант,
Асоциация „Деметра”
MUSIC THERAPY THE TREATMENT OF DRUG ADDICTS OFFENDERS
Pavlina Petkova Petkova, clinical psychology, psychotherapy,
VSU “Cernorizec Hrabar”
Diyana Georgieva Videva, cognitive-behavior canceling, Association “Demetra”
Резюме: Проведено бе изследване в експериментална и контролна групи правонарушители със
зависимости с MMPI -2, тест за профил на настроените и тест за себеефективност по методика на „Maria
Fanelli”, в рамките на проект SPRING. В сесиите на музикотерапия в експерименталната група бяха
слушани музикални произведения на медитативна музика, класическа музика, съвременна лирична
музика, американска, испанска и българска народна музика. Провеждаха се обсъждания за лечебното
въздействие на музиката. Участниците оцветяваха мандали, докато слушаха музика. Музикотерапията
проведена с експерименталната група в условията на затвора постигна много добри резултати. Във
всяка отделна сесия се подобряваше груповата динамика. В последните сесии групата постигна много
добра кохезия, участниците се подкрепяха и не си пречеха в изпълнението на индивидуалните задачи.
Постепенно те се заслушваха в музиката, започнаха да се стараят да разпознават вида музика, ритъма и
мелодията, да отчетат въздействието, което получават. Значително подобриха и комуникацията помежду
си, станаха по-толерантни, подкрепящи и ограничиха негативните афективни реакции.
Abstract: A study was performed research in experimental and control groups offenders with drug abuse with
MMPI -2, Profil of Mood States, General Self-Efficacy Scale, methodology of "Maria Fanelli", within the
project SPRING. In music therapy sessions in the experimental group the music listened was meditation music,
classic music, lyrical music, American, Spanish and Bulgarian folk music. Discussion is being held for the curing
power of music. Participants painted mandalas while listening to music. Music therapy
charrsid7734055 conducted with the experimental group in conditions of imprisonment achieved very good
results. Each session improved the group dynamics. In the last session, the group achieved a very good cohesion;
participants supported each other and did not interfere in the performance of the individual tasks. Gradually,
they started listening to the music, began to try to identify the type of the music, rhythm and melody, to account
music influence. Significantly was improved the communication between them. The participants became more
tolerant, supportive and limited the negative affective 7734074reactions.

Съобщението е част от обобщения доклад на проведено изследване с музикотерапия
при лишение от свобода, в затвора в гр. Бургас „Prevention of and fight against crime: a new
initiative to identify best practices in the alternative measure & treatment programs and to organize
a European prevention campaign for youth”, в рамките на проект SPRING-2014. Целта на
изследването беше да се тества пилотно терапевтична програма по музикотерапия с лица
правонарушители със зависимости от психоактивни вещества, излежаващи присъди в
Бургаски затвор, по методика заимствана от организация “Maria Fanelli”, водеща в проекта.
Участниците в изследването бяха подбрани по документацията на психолозите, работещи в
затвора и проведено мотивационно интервю. Сформираха се две групи: Експериментална
група лица – 12 лица, със зависимости от ПАВ, правонарушители, които407 участваха в
програмата по музикотерапия и Контролна група лица – 12 лица, със зависимости от ПАВ,
правонарушители, които не участваха в програмата, а само в тестовите изследвания за същия
период. Възрастта на всички участници беше от 22 години до 36 години, с основно и средно
образование. Присъдите на участниците бяха предимно грабежи, кражби, пътно-транспортни
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произшествия и други форми на физическо насилие свързани с употребата на наркотици.
Участниците имаха по две или повече правонарушения. Използваните от тях наркотици бяха
в широк диапазон от марихуана, хероин, опиати, стимуланти, до синтетична дрога.
Периодът на пребиваването им в затвора беше между 6 месеца до 6 години.
Методика на провеждане. Проведени бяха
първоначално 4 оценъчни
и
мотивационни сесии с всички 24 участници в изследването от двете групи. След това се
проведоха 15 групови сесии по музикотерапия с 12-те участници от експерименталната
група. На финала се проведе отново с всички участници от двете групи тестово изследване.
При първоначалното оценяване се извърши със следните тестове:
• MMPI -2 - Minnesota Multiphasic 47Personality Inventory - 2, James N. Butcher,
Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W.
Grant Dahlstrom.
• Profile of Mood States (Профил на настроението), Douglas M. McNair, Maurice
Lorr e Leo F. Droppleman.
• General Self-Efficacy Scale (Тест за самооценка), Schwarzer
• f0, R., & Jerusalem, M.
Тестовете очертаха изразена034574 личностова дисхармония при всички участници
от двете групи, с изразена емоционална раздразнителност, потиснатост, тревожност, умора
и ниска самооценка. В заключителните оценъчни сесии бяха проведени тестовете: Profile
of Mood States (Профил на настроението). General Self-Efficacy ngnp1033Scale (Тест за
самооценка), които очертаха позитивна промяна в профила на настроение и Азефективността при участниците от експерименталната група, в която се проведе
музикотерапия и тенденции за влошаване на тези показатели при участниците от
контролната група, без музикотерапия. В началните мотивационни групови сесии в
експерименталната група бе проведена дискусия на тема: Същността на проекта бе да се
отчетат, възможностите на музикотерапията за постигане на личностова промяна с
подобряване на себевъзприемането и себепреживяването, преодоляване на тежкия
дискомфорт от спирането на употребата на дрога в затвора, абстинентните симптоми,
общо напрежение и безпокойство, липсата на комуникация с близки и приятели,
емоционалната потиснатост от ограничението на свободата, недобрите условия на живот в
затвора. Към групата се присъединиха и лица, които искаха да изпробват как ще им се
отрази тази нова опитност и имаха подчертано любопитство, макар и без опитност да
слушат целенасочено музика. В контролната група останаха тези лица, които не проявиха
интерес, или демонстрираха раздразнително и отхвърлящо поведение към всяка нова
инициатива на дейност в затвора. Няколко човека, които първоначално заявиха нежелание,
но след първата проведена сесия на музикотерапия и отзива за нея от останалите
участници, проявиха интерес
и се включиха в експерименталната група. В
експерименталната група бяха проведени 15 групови сесии по музикотерапия със
следното съа4ържание: Слушане на музикални произведения на медитативна музика,
класическа музика, съвременна лирична музика, американска, испанска и българска
народна музика. По-голяма част произведенията бяха със съвременни импровизации по
типа на мелодични балади, на фона на музикални клипове с космически, футуристични
или природни картини, включително с прибавени звуци от природата. Голяма част от
музикалните произведения бяха на фона на професионално изготвени клипове или запис на
оригинални концерти в он-лайн пространството. Участниците в групата даваха оценка на
слушаната музика и много активно споделяха предпочитания от тях жанр. Основните
автори и изпълнители на музиката, която се изпълняваше в групата бяха: Енигма, Карунеш,
импровизации по класическа инструментална музика, лирични балади или класическа
музика от Вивалди, Менделсон, Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, Рахманинов в изпълнение
на големи симфонични оркестри, смесени оркестри, които изпълняват музиката съчетаваща
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модерното с класическото и романтично направления. Във втората половина от времето за
слушане имаше музикални произведения от типа българска народна музика, лирични
песни или танцовални произведения – хора, ръченица, съвременни танци. След слушане на
музика в продължение на 1,5 – 2 часа се провеждаха сесии с групови дискусии върху
музиката и нейното въздействие. Провеждаха се оживени беседи по утвърдените модели в
музикотерапията [1, 2, 3], за това как всеки усеща музиката, какви и колко интензивни
емоции и фантазии предизвиква, какви мисли преминават, какви промени настъпват в
психичните преживявания и оценки, когато слушат и гледат музикалните клипове.
Обсъждаха се видовете въздействия върху психичния свят на всеки, според типа музикално
произведение: отреагираща музика, която дава възможност психичното напрежение,
гневно агресивните преживявания и импулси за агресивно действие да се отреагират и
хармонизират през музиката; трансформиращо - балансираща музика, която създава
възможност за психична трансформация и позитивна промяна на тревожно депресивното
настроение; тъжно мелодична музика, която подпомага преживяването и хармонизирането
на дълбоката мъка и безпокойство, която те приобщава на мета-ниво към страдащите, но
които се подкрепят взаимно и музиката ги успокоява; тонизираща музика, която създава
оптимистично и активно настроение, желание за общуване и действена активност; музика,
която на мета-ниво свързва хората в групи и стимулира към постигане на общи цели;
релаксираща музика, която успокоява при напрежение и стрес, която премахва
неспокойствието и раздразата, която възвръща усещането за хармония, удоволствие от
общуването и възприемането на движението и хармонията в жиа2ота. По време на
музикотерапията въведохме елементи от психотерапевтичните техники за рисуване на
спонтанни рисунки или тип емоционални импресии, метафори или оцветяване на мандали,
които да са в синхрон с личните преживявания при слушане на музикалното произведени.
Тези допълнения се отразиха изключително добре при 90% от участниците в групата, като
те започнаха да поддържат добра концентрация на вниманието и спряха да разговарят
помежду си. След десетата сесия по-голямата част от участниците в групата спокойно
слушаха и рисуваха в продължение на три часа, а след това споделяха различни аспекти на
позитивна психична промяна в настроението, възприемането най другите и живота, в
отношението към личните проблеми.
Резултати от проведената музикотерапия. Участниците в групата постигнаха
много добра концентрация и разпределяемост на вниманието, което подобри
възможностите има за общуване. Започнаха да слушат внимателно и търпеливо изказвания
на участниците от групата, с които преди това са имали конфликти, дори при някои
враждебно и подигравателно отношение. Част от тях започнаха да показват добри умения
да подпомагат по-неспокойните към слушане в тишина и после за активно участие в
дискусиите. Получихме отзив от колегите психолози, че участниците са подобрили
комуникацията си извън групата. Започна обсъждане какво може да се направи в затвора за
продължаване на музикотерапията след времето на проекта. В първоначалните сесии
участниците рисуваха без особено желание, като в рисунките отчетливо се виждаше
грубият и неточен натиск, драсканици, неспазване на граници, агресивна тематика на
рисунките, ахроматични цветове при мандалите. В последните сесии рисунките и
оцветяванията качествено се промениха, с преобладаване на по-топли цветове, добра
хармония в подбора им, спазване на границите, добри форми и омекотен щрих. В
последните сесии групата постигна много добра кохезия, участниците се подкрепяха и не
си пречеха в изпълнението на индивидуалните задачи. Първоначално не можеха да
концентрират вниманието си върху музиката и тя беше като фон на тяхното шумно и
неподредено поведение. Постепенно те се заслушваха в музиката, започнаха да се стараят
да разпознават вида музика, ритъма и мелодията, да отчетат въздействието, което
получават. Подобри се концентрацията и устойчивостта на вниманието им, при което
значително се подобриха уменията за слушане и рисуване. Значително подобриха и
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комуникацията помежду си, станаха по-толерантни, подкрепящи и спряха негативните
афективни реакции. Започнаха да участват в дискусиите за лечебния ефект на музиката,
започнаха да задават въпроси и да участват в коментарите. Отчете се промяна в
коментарите им, които първоначално бяха само негативни и критични, с обвинения към
околните и света за тяхната трудна ситуация, изцяло оневиняващи и минимализиращи
своите провали и правон_e0рушения в миналото. Постепенно започнаха да говорят за
своята вина и провали, но да се стремят към позитивна промяна, да говорят с известна
надежда към бъдещето. Музикотерапията при затворници с наркоманен проблем показа
много добри и обнадеждаващи резултати, когато слушането на музика се съчетаваше с
психотерапевтични рисувателни техники и сериозни дискусии за разбиране на ползата и
лечебните възможности на музиката през ритъма и мелодията. Тези резултати
кореспондират с опита на много автори в музикотерапия [3,4,5] при лица с неврози,
личностови разстройства, зависимости и правонарушители. От нашия опит считаме, че е
препоръчително използване на програми по музикотерапия в терапевтични групи на
правонарушители с личностови разстройства и зависимости.
Профил на емоционалното състояние при експерименталната група в началото и края
на музикотерапията от теста „Profil of Mood States”
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Депресията е едно от най-инвалидизиращите хронични разстройства, засягащо около 350 милиона души
в света. Около 50% от случаите на депресия обаче остават нелекувани. Съвременните информационни и
комуникационни технологии, и особено интернет, допринасят много за подобряване на знанията,
нагласите и уменията за справяне с депресията и суицидното поведение, както и за промоцията на
психичното здраве сред обществото, страдащите от депресия и здравните специалисти. Същевременно
инструментите за самопомощ при депресия, основани на когнитивно-поведенческа психотерапия,
предоставяни през интернет, дават възможност за получаване на адекватна психотерапевтична помощ
на минимална цена при запазване на анонимността и избягване на стигмата, свързана с психичното
заболяване. По този начин се намалява делът на засегнатите от заболяването, неполучили помощ, и се
преодоляват съществуващите структурни бариери.
Представена е разработената в рамките на финансиран от Европейския съюз проект електронна
интервенция за промоция на психично здраве и превенция на депресиите и самоубийствата, състояща се
от два основни елемента: 1) европейски психично-здравен уебсайт на 9 езика iFightDepression.com,
съдържащ подробна информация за депресията и ресурси за нейното управление, насочен към
обществото, страдащите от депресия, техните близки, общопрактикуващите лекари и други специалисти
(журналисти, учители, духовенство, полиция, фармацевти), и 2) интегрираната в iFightDepression.com
интернет-базирана, насочвана от специалист програма за самопомощ, основана на принципите на
когнитивно-поведенческата психотерапия, за млади хора (15-24г.) и възрастни с лека до умерена
депресия. Обсъждат се резултатите от пилотното прилагане на програмата за самопомощ в 5 европейски
страни и потенциала за по-широки позитивни ефекти на интервенцията.
Depression is one of the most disabling chronic disorders, affecting about 350 million people worldwide.
However, about 50% of the cases of depression remain untreated. Modern information and communication
technologies, and particularly the Internet, contribute much to the improvement of knowledge, attitudes and sills
for the management of depression and suicidal behavior, as well as to the promotion of mental health among the
general public, depressed individuals and healthcare professionals. At the same time the self-management
instruments for depression, based on cognitive-behavioral psychotherapy, delivered through the Internet, are
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able to provide adequate psychotherapeutic help at minimal cost while maintaining anonymity and avoiding the
stigma associated with mental illness. Thus the proportion of people affected by depression who have not
received help is reduced and existing structural barriers are overcome.
We present the developed within an EU-funded project e-intervention for mental health promotion and
prevention of depression and suicide, consisting of two main elements: 1) European mental health website in 9
languages iFightDepression.com, containing detailed information about depression and resources for its
management, aimed at the general public, depressed individuals, their families, general practitioners and other
professionals (journalists, teachers, clergy, police, pharmacists) and 2) integrated within iFightDepression.com
internet-based, guided by healthcare professional self-management program, based on the principles of
cognitive-behavioral psychotherapy, for young people (15-24) and adults with mild to moderate depression. The
results from the pilot implementation of the self-management program in five European countries is discussed,
as well as and the potential for intervention’s wider positive effects.

ВЪВЕДЕНИЕ
Като едно от най-инвалидизиращите хронични разстройства депресията има огромен
ефект както на индивидуално ниво, повлиявайки значимо функционирането и качеството на
живот на засегнатите, така и на нивото на общественото здраве. Депресията е често срещано
заболяване: според Световната здравна организация около 350 милиона души по света
страдат от депресия, а в Европа един на всеки 15 души страда от еднополярна депресия всяка
година [1,2]. В Европа невропсихиатричните разстройства имат дял от 19.5% в общата
заболеваемост, и са първа причина за годините на живот с увреждане с дял от 39.7% сред
всички причини, като основната причина (с 14.6%) е депресията [2, 3].
Депресията има и значим социално-икономически ефект, като разстройствата на
настроението са свързани с най-големи разходи в сравнение с другите невропсихиатрични
разстройства [4]. По-голямата част от разходите по отношение на депресията са непреки и са
свързани със загубената работоспособност, например поради болнични или ранно
пенсиониране [4]. В Европейския съюз разходите, свързани с тревожните и депресивни
разстройства, възлизат на 170 милиарда евро годишно [2].
Данни от национално представително проучване в България, проведено с 5318 лица в
периода 2003-2007 г. показват, че у нас 6.2% от хората са страдали от афективно
разстройство в живота си, а страдалите от афективно разстройство в последните 12 месеца са
2.8% [5]. Средногодишният брой дни, загубени в неработоспособност при наличието на
депресия, се равнява на 36.8 дни [6].
Друго значимо следствие на афективните разстройства и най-вече на депресията е
ролята им като водещи причини за суицидните опити и суицидното поведение. При
страдащите от депресия вероятността за смърт от самоубийство е 21 пъти по-висока [7], а
при около половината от самоубийствата са налице депресивни разстройства [8]. Смъртните
случаи в резултат на самоубийство се оценяват на 1 милион на година [1]. Нивата на
самоубийствата в Европа възлизат на 13.9 на 100 000, като за мъжете вероятността за
извършване на самоубийство е 5 пъти по-висока в сравнение с жените [2]. Данните от
България също показват, че афективните разстройства са сред най-силните предиктори на
намерението за самоубийство, а най-рисково по отношение на опитите за самоубийство е
съчетаването им с друго заболяване [9].
Въпреки че съществува ефективно лечение на депресията, около 50% от случаите на
депресия (а в някои държави и до 90%) остават нелекувани [1]. Основните причини толкова
голяма част от засегнатите да не получават адекватно лечение са свързани с липсата на
ресурси, липсата на обучени специалисти, със стигмата, асоциирана с психичното заболяване
[1], поради трудности в разпознаването на разстройството, незапочване на лечение,
назначаване на неадекватно лечение, и непостигане на ремисия поради, например,
неспазване на лечението от пациентите [10]. Освен това, недостатъчната информираност и
липсата на знания за депресията и самите симптоми на заболяването допринасят за помалкия брой пациенти, които търсят професионална помощ. Данните от България показват,

1138

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

че при хората, имали психично разстройство в последните 12 месеца, помощ са получили
43.4% от страдащите от дистимия и 32.7% от страдащите от рекурентно депресивно
разстройство, като минимално адекватно лечение са получили общо 51.7% от страдащите от
афективни разстройства [11].
За видовете лечение и организацията и стъпките в предоставянето на помощ при
депресия съществуват различни клинични препоръки. Препоръките NICE [12] обсъждат
основните методи за лечение и подчертават значимостта на т.нар. „стъпкова грижа“ или
стъпков модел на грижите при депресия, в рамките на който се осъществява организацията
на предоставяната помощ. Четирите стъпки отразяват различни типове и нива на
интервенция, които се прилагат последователно. При първите съмнения за депресия първата
стъпка започва с оценка, подкрепа, наблюдение и психообучение. Ако този тип интервенция
се окаже недостатъчна, втората стъпка препоръчва психосоциални интервенции с ниска
интензивност, психологически интервенции и медикаменти, които биха били подходящи при
лека или умерена депресия, или продължаваща подпрагова депресивна симптоматика. В
стъпки 3 и 4 при по-тежки и усложнени състояния на депресия, при които интервенциите от
стъпка 2 не са били ефективни, се препоръчва включването на интервенции с по-висока
интензивност, добавяне на други методи за лечение (напр. електроконвулсивна терапия),
комбиниране на различни лечения.
Психосоциалните интервенции с ниска интензивност, препоръчвани при лечението на
лека до умерена депресия, често включват концепцията за самопомощта или
самоуправлението на продължително или хронично състояние. Самопомощта се дефинира
като „интервенции, обучения и умения, чрез които пациентите с хронично състояние,
увреждане или заболяване могат ефективно да се научат как да се грижат за себе си и
ефективно да се справят с трудни ситуации” [13]. Освен към хронични соматични
заболявания, тази концепция все по-често се прилага и в областта на психичното здраве [14].
Чрез включването на подхода на самопомощ към обичайното лечение пациентите получават
един допълнителен ресурс за овладяване на и справяне със състоянието си, като
същевременно се намалява товара върху професионалистите, предоставящи здравни грижи, и
здравната система.
Съвременните информационни и комуникационни технологии, и особено интернет,
предоставят нови възможности за развитие на концепцията за самопомощта. Чрез интернет
пациентите получават възможността за достъп до различни ресурси за самопомощ във време,
в което им е удобно, намирайки се в която и да е точка на света, на много ниска цена, а също
и запазвайки своята анонимност и, при определен тип заболявания, избягвайки стигмата,
свързана с тях. Един от видовете интервенции с ниска интензивност, която интегрира в себе
си концепцията за самопомощта и е препоръчвана като ефективно лечение при лека до
умерена депресия в клиничните ръководства [12], е компютризираната когнитивноповеденческа психотерапия. Предвид неохотата на засегнатите от депресията да търсят
помощ и съществуващите структурни бариери, осигуряването на подобни
психотерапевтични онлайн ресурси би допринесло в значителна степен за намаляване на
дела на неполучилите помощ. Въпреки големия потенциален ефект на описаните интернетинтервенции, в повечето държави по света такива ресурси все още не съществуват.
Огромната значимост на информационните и комуникационните технологии в сферата
на здравеопазването се подчертава и в „Плана за действие за електронно здравеопазване
2012-2020 – Иновативно здравеопазване през 21-ви век” на Европейската комисия от 2012 г.
[15], който цели прилагането на електронните здравни интервенции в по-широк план и
особено по отношение на хроничните заболявания, мултиморбидоността и превенцията и
промоцията на здраве, които се считат за водещо предизвикателство пред здравето и
здравните системи в 21 век, към което трябва да бъде насочено електронното здравеопазване.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Настоящият доклад представя електронна интервенция за промоция на психично
здраве и превенция на депресиите и самоубийствата, разработена в рамките на
международен изследователски проект „Превенция на депресиите и повишаване на
информираността чрез създаване на мрежи от професионалисти в Европейския съюз PREDI-NU“, съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програма „Здраве“. Проектът
се провежда в сътрудничество между единадесет европейски страни, членки на ЕС:
Германия, Ирландия, Белгия, Австрия, Унгария, България, Естония, Португалия,
Великобритания, Испания, Люксембург.
Целта на проекта е да допринесе за промоцията на психичното здраве и за
превенцията на депресиите и суицидното поведение с помощта на информационни и
комуникационни технологии. За осъществяването на тази цел PREDI-NU си поставя
следните задачи: 1) да създаде информационен уебсайт iFightDepression.com, включващ
многообразно съдържание на девет езика, който да повиши информираността и да подобри
знанията и нагласите за депресията и суицидното поведение, да насърчи търсенето на
помощ и да допринесе за промоцията на психичното здраве, 2) да разработи интернетбазирана насочвана от специалист програма за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с
депресията) за млади хора (15-24 г.) и за възрастни с лека до умерена депресия, 3) пилотно
приложение и оцененка на програмата за самопомощ в шест европейски страни, което да
позволи валидиране и усъвършенстване на програмата с цел по-широкото й приложение в
бъдеще като стандартен модел на добра практика, 4) като допълнителна цел стоящата зад
проект PREDI-NU международна мрежа от експерти в областта на психичното здраве
Европейски алианс срещу депресията (EAAD) ще работи в посока на широкото
разпространение на програмата за самопомощ и интегрирането й заедно с уебсайта „Аз се
боря с депресията” в дългосрочната си дейност за подобряване на грижите и оптимизиране
на лечението при депресия и превенцията на суицидното поведение.
Като резултати от осъществяването на целите на проекта изследователският колектив
очаква младите хора и възрастните, страдащи от лека до умерена депресия, да получат
повече подкрепа, а също и мъжете с лека да умерена депресия, които в противен случай не
биха получили помощ. Очаква се също така повишена информираност относно депресията
сред здравните специалисти, което ще допринесе за ранното откриване на депресията и за
превенцията на самоубийствата, и разпространение на тези ефекти чрез европейския
психично-здравен информационен уебсайт.
Разработването на уебсайта и програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се
боря с депресията) са в съответствие с актуалните тенденции в програмирането и уеб
дизайна, като визуалните характеристики са съобразени с начина, по който биха били
възприети от страдащите от депресия. Съдържанието на информационния уебсайт
iFightDepression.com се основава на съвременното научно знание и на актуалните
международни препоръки за лечението на депресията, а съдържанието на програмата за
самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) - на принципите на когнитивноповеденческата психотерапия и нейните компютризирани форми, като включва
поведенческа активация, когнитивно реструктуриране, регулация на съня, наблюдение на
настроението и здравословен начин на живот.
При разработването на програмата за самопомощ от първостепенно значение за
изследователския колектив беше основаването на тяхната работа върху най-актуалното
теоретично и емпирично знание в областта на интернет-базираните програми за самопомощ
при депресия. В търсене на научни доказателства за ефективността на програмите за
самопомощ при депресия, базирани на компютризирана когнитивно-поведческа терапия, и
на емпирични доказателства за най-добрите практики при тяхната употреба, беше проведен
систематичен обзор, в рамките на който бяха анализирани общо 77 публикации. Те
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включваха: обзори, мета-обзори и ръководства за лечението на депресия и ефективността на
онлайн и офлайн програми за самопомощ при депресия (основани на когнитивноповеденческата терапия); научни публикации за разработването на онлайн програми за
самопомощ при депресия и оценка на тяхното приложение и ефективност; качествени
изследвания за преживявания на пациенти и специалисти при използването на такива
програми и нагласите им към онлайн ресурси за психично здраве; интернет интервенции при
психично-здравни проблеми и онлайн когнитивно-поведенческа психотерапия.
Беше направено проучване и на съществуващите онлайн програми за самопомощ при
депресия, което установи, че такива са налични предимно на английски език, като това
ограничава потенциалния ефект на тези ресурси, правейки ги достъпни само за говорещите
езика. В повечето страни, участващи в проект PREDI-NU, включително и в България, до този
момент не съществуваха подобни програми на местните езици.
В процеса на разработването на програмата от изключително значение беше също и
консултирането на всяка стъпка с научния консултативен съвет към проекта, включващ
изтъкнати международни изследователи, експерти в областта на психичното здраве,
превенцията на самоубийствата и организирането на съответните професионални здравни
грижи, включително опосредстваните от електронни технологии. Обратна връзка за
съдържанието и приложението на програмата предоставяше и експертна група, съставена
както от изследователи-експерти, така и от представители на организации на пациенти и
техните семейства, подпомагащи страдащите от депресия и защитаващи техните интереси.
Както експертното знание, така и гледната точка на страдащите от депресия и техните
близки са интегрирани в разработените ресурси, като допринесоха в голяма степен за
тяхното качество, полезност и приемане от потребителите, за които са предназначени.
Пилотното приложение и оценката на програмата за самопомощ се осъществи в
рамките на две фази. В първата пилотна фаза участваха 5 страни: Естония (района на Талин),
Германия (района на Лайпциг), Унгария (района на Будапеща), Ирландия (района на Корк) и
Испания (района на Барселона). В рамките на първата пилотна фаза с помощта на специално
разработена 3-часова програма за обучение бяха обучени общопрактикуващи лекари и
специалисти в областта на психичното здраве, които предоставиха програмата за самопомощ
iFightDepression (Аз се боря с депресията) на свои пациенти с лека до умерена депресия. В
таблица 1 е обобщен броят на обучените специалисти и на пациентите, използвали
програмата за самопомощ в тези 5 страни.
Таблица 1. Брой специалисти и пациенти, участвали в първа пилотна фаза на приложение
на програма за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията)
Обучени специалисти (N)

Пациенти, използвали
програмата (N)

Естония

14

63

Германия

23

42

Унгария

20

27

Ирландия

19

23

Испания

80

66

Общо

156

198

Държава

В рамките на тази първа пилотна фаза бяха използвани различни инструменти за
оценка на програмата за самопомощ (и на специалната обучителна програма за
специалистите, предшестваща работата им с програмата за самопомощ), включващи както
количествена оценка с помощта на структурирани въпросници, така и качествена оценка с
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помощта на фокус-групи и интервюта. Използваните структурирани инструменти за оценка
включваха:
• въпросник за оценка на удовлетвореността на специалистите от обучението и от
програмата за самопомощ, попълван непосредствено след приключване на
обучителния семинар;
• специално разработен въпросник за пациенти, попълван от тях преди
интервенцията, при първото им влизане в програмата за самопомощ. Въпросникът
събира информация за тяхната психично-здравна история, настоящо състояние,
нагласите и очакванията им към онлайн програмите за самопомощ;
• Въпросник за здравето на пациента – 9 (Patient Health Questionnaire - 9) [16, 17],
попълван от пациентите при първото им влизане в програмата. PHQ-9 е използвана
в международен план скала за оценка на депресията с 9 айтема, подходяща както за
диагностициране на депресия, така и за проследяване на подобрението в процеса
на лечение. Според първоначалния план се предвижда въпросникът да бъде
попълван също на 6-тата седмица и на 3-тия месец след първоначалното влизане в
програмата, но поради технически причини това не се осъществява;
• специално разработен въпросник за специалистите, попълван от тях преди
интервенцията, включващ информация за психично-здравната история на
пациента, настоящото му лечение и клинична оценка за състоянието му,
включително с помощта на Скалата за общо клинично впечатление – тежест на
заболяването (Clinical Global Impression - Severity of Illness Scale) [18].
Бяха специално разработени също така въпросник за пациентите след интервенцията и
въпросник за специалистите след интервенцията. Въпросникът за пациенти оценява опита и
удовлетвореността им от използването на програмата за самопомощ, доколко тя е била лесна
за разбиране и използване, какви са предимствата и бариерите при използването й.
Въпросникът за специалисти изисква нова клинична оценка на състоянието на пациента 3
месеца след началото на използване на програмата, като отчита дали се наблюдава
подобрение, колко пациенти са завършили програмата или са прекъснали употребата й, в
каква степен е предоставяно напътстването от специалиста. Поради технически причини тези
въпросници не бяха използвани в рам(ките на първата пилотна фаза.
Качествена оценка на програма за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с
депресията) беше осъществена с помощта на интервюта и фокус-групи с три типа
участници: специалисти, обучени да работят с програмата, пациенти, използвали програмата,
и здрави лица, използвали програмата. Проведени са:
• фокус-групи с участието на общо 36 от обучените специалисти в петте участващи
държави, от тях 25 жени и 11 мъже, 25 психотерапевти, 5 психиатри, 6
общопрактикуващи лекари и 1 кардиолог;
• интервюта с общо 33 пациенти, използвали програмата за самопомощ в петте
участващи държави, от тях 24 жени и 9 мъже на възраст между 15 и 73 г.;
• фокус-групи с участието на общо 33 здрави лица, използвали програмата за
самопомощ в петте участващи държави, от тях 24 жени и 9 мъже на възраст между
15 и 73 г.
В резултат на анализите на всички получени данни от количествената и качествената
оценка в пилотна фаза 1 бяха направени редица промени в програмата за самопомощ
iFightDepression (Аз се боря с депресията) с цел оптимизирането й усъвършенстването й.
Всички текстови и графични редакции, както и техническото усъвършенстване отнеха
повече от предвиденото в проекта време, поради което втората фаза на приложение започна
със закъснение. Това попречи на включването на Инсбрук, Австрия, като допълнителен
район на интервенция във втора фаза. Във втора фаза още 24 пациенти започнаха да
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използват програмата, като част от тях са попълнили въпросника за пациенти преди
интервенцията и въпросник PHQ-9.
За оценка на информационния уебсайт iFightDepression.com беше разработен
въпросник за оценка на удовлетвореността на посетителите на уебсайта. В последните
месеци на проекта сайтът беше онлайн в повечето участващи държави. Въпросникът за
оценка на удовлетвореността беше попълнен от общо 35 лица (34 от Унгария и 1 от
Германия), от тях 21 жени и 14 мъже, 6 на възраст под 30 г., 8 на възраст 31-50 г., 19 на
възраст 51-70 г., 2 на възраст над 70 г.
РЕЗУЛТАТИ
В рамките на проект PREDI-NU бяха постигнати редица значими резултати, основните
от които включват: разработването и публикуването онлайн на информационния уебсайт
iFightDepression.com, наличен на 9 езика; разработването и публикуването онлайн на
програмата за самопомощ при лека и умерена депресия iFightDepression (Аз се боря с
депресията), към септември 2014 г. налична онлайн на 7 езика; разработването на
асоциирана програма за обучение на специалистите, които ще прилагат програмата за
самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) в своята практика, съществуваща в 2
версии: 3-часова версия за обучение на специалисти и еднодневна версия за обучение на
обучители. Обучителните програми съдържат и набор от материали, организирани в
„Ръководство за обучение“, което се предоставя на участниците в обучението.
Освен тези основни резултати трябва да подчертаем и постигането на някои
допълнителни резултати. Проведеният като част от теоретичната база при разработването на
програмата за самопомощ систематичен обзор на интервенции за самопомощ при депресия,
базирани на компютризирана когнитивно-поведенческа терапия, е научно изследване със
самостоятелна стойност, което ще бъде публикувано като отделна статия от авторите от
Университет Стърлинг, Великобритания. Проведеното мащабно проучване за оценка на
програмата за самопомощ с помощта на количествени и качествени методи, в рамките на
което бяха изследвани очакванията, преживяванията и мненията на специалистите, на
пациентите и на здрави потребители на програмата, също има стойност на самостоятелно
научно изследване, което даде подробна картина на приемането и приложимостта на
програмата, както и на ползите от употребата й.
Основната работа на българския колектив по проекта се състоеше в превод, адаптация
и качване онлайн на разработените ресурси – информационния уебсайт iFightDepression.com
и програмата за самопомощ при лека и умерена депресия iFightDepression (Аз се боря с
депресията). Преведена и адаптирана беше също така и асоциираната 3-часова програма за
обучение на специалистите, включително приложеното към нея „Ръководство за обучение“.
В последните дни от проекта и непосредствено след неговото приключване българският
колектив успя да организира обучения предимно с участието на специалисти в областта на
психичното здраве, в рамките на които бяха обучени общо 25 специалисти. Предстои
първите пациенти от България да започнат да използват програмата за самопомощ.
Информационен уебсайт iFightDepression.com
Информационният уебсайт iFightDepression.com включва многообразно съдържание
на 9 езика: английски, немски, френски, естонски, български, унгарски, португалски,
испански, каталонски. Той има за цел да повиши информираността и да подобри знанията и
нагласите за депресията и суицидното поведение, да насърчи търсенето на помощ и да
допринесе за промоцията на психичното здраве.
iFightDepression.com включва съдържание, насочено към няколко различни целеви
аудитории: широката общественост, страдащите от депресия (възрастни и младежи), техните
семейства и близки, някои здравни специалисти (общопрактикуващи лекари и фармацевти) и
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някои специалисти от обществените професии (журналисти, учители, духовенство, полиция).
Това специализирано съдържание е достъпно от бутоните в горната част на всяка страница:
„За всички“, „За младежи“, „За семейство и приятели“, „За обществени специалисти“, „За
здравни специалисти“.
Основният масив от информация за депресията се намира в раздел „За всички“.
Менютата в лявата част на страницата обозначават отделните тематични раздели, които
дават подробна информация за депресията като заболяване; за признаците и симптомите,
които са характерни за заболяването; какъв тип симптоми трябва да са налични, за да се
диагностицира депресия по МКБ-10; какви типове депресивни разстройства се описват в
клиничната практика и диагностичните наръчници; по какъв начин функционира мозъкът
при депресия; до каква степен е значим проблемът с депресията в общественото
здравеопазване; биопсихосоциални причини за възникване и фактори при депресията;
съществуващи лечения на депресията и пътя за получаване на лечение; подробна
информация за лечението с антидепресанти, включително видове и потенциални странични
ефекти; информация за психологическото лечение – видове психотерапевтични подходи;
информация за възможните социални интервенции.
В раздел „За младежи“ има допълнителна информация, предназначена специално за
тази възрастова група, която отделя внимание на психичните разстройства в детството и
юношеството, на развитието и промените в юношеска възраст, на симптомите на депресия в
периода на юношеството и на самоувреждането.
Раздел „За семейство и приятели“ е специално предназначен за семейството и
приятелите на страдащите от депресия, тревожещи се за някой близък. Той предоставя
информация за депресията като заболяване и за конкретните признаци и симптоми, които се
наблюдават, включително тези, характерни за юношеството; дава информация за видовете
лечение и пътя за получаване на лечение; насочва ги какво могат да направят и как да
подкрепят своя близък; и не на последно място ги съветва да обърнат внимание и на
собственото си здраве, което може да е подложено на риск, докато се грижат/оказват
подкрепа на свой близък, страдащ от депресия.
Раздел „За обществени специалисти“ предлага на специалистите от обществените
професии (журналисти, учители, духовенство, полиция) съвети за подходящо професионално
поведение при сблъскване с депресията и склонността към самоубийство. Информацията за
журналистите съдържа основни факти за депресията и самоубийството и насоки за начина
на писане за депресията и намаляване на стигмата, като акцентът се поставя върху подробни
препоръки за подходящото отразяване на самоубийствата, което да помогне за
предотвратяването на имитация. Информацията за учителите съдържа основни факти за
юношеството и за депресията в този възрастов период (фактори, симптоми, лечение); насоки
как да разпознаят дали даден ученик страда от депресия и да го насочат да потърси помощ;
информация за склонността към самоубийство и насоки към учителите как да оценят
степента на риск и какво да предприемат в критична ситуация. На духовенството се
предоставя основна информация за депресията и връзката й с религията; насоки за
разпознаване на депресията и за насърчаване търсенето на помощ; насоки как духовенството
да оцени степента на риск от самоубийство и какво може да предприеме в критична
ситуация; насоки за разграничаване на психичното разстройство от нормалното страдание
(напр. скърбене). Полицаите също получават информация за депресията и как тя и
суицидното поведение са свързани с тяхната работа; насоки как да оценят риска от
самоубийство; какво да предприемат в ситуации с „човек на ръба“ на самоубийствен акт; а
също и насоки как да уведомят опечалените близки за самоубийството.
В раздела „За здравни специалисти“ на общопрактикуващите лекари се предоставя
информация за депресията като заболяване и се изброяват нейните симптоми, както и насоки
какво да предприеме лекарят, когато се сблъсква с депресията в първичната здравна помощ.
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Приложени са научно основани и доказани в практиката инструменти за скрининг и
диагностика на депресията - въпросниците СЗО-5 [19] и PHQ-9, който е заложен и като
инструмент за оценка на програмата за самопомощ. Въпросникът СЗО-5 или „Индекс за
благополучие на Световната здравна организация“ е добре приеман от пациентите, кратък и
лесен за употреба. Той съдържа само 5 айтема, като всичките са положително формулирани,
без изрично да споменават „депресия“. СЗО-5 е добре валидиран метод с най-висока степен
на откриване на депресия при скрининг за депресия в първичната медицинска помощ [20].
Предлагат се също така и насоки за медикаментозното лечение с антидепресанти и за
насочването към специалист по психично здраве, както и информация за видовете
психологически и психотерапевтични подходи; описват се общи принципи за управление на
депресията и се дават насоки за оценка на суицидния риск, за което е приложен и
инструмент за оценка TASR (Tool for Assessment of Suicide Risk [21]). За фармацевтите се
предлага кратка информация за депресията и нейните симптоми; описание на
фармакотерапията при депресия и на видовете антидепресанти с акцент върху оспорването
на митовете за антидепресантите; информация за самоубийството и използването на
медикаменти при самоубийство, достъпът до които фармацевтът би могъл да ограничи.
В най-горната част на всяка страница оформена като червена лента се намира
сервизната зона на сайта. В меню „За нас“ се съдържа информация за уебсайта и програмата
за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията), за проект PREDI-NU и за
Европейския алианс срещу депресията (EAAD, www.eaad.net) – международната мрежа от
експерти, която стои зад този и няколко предходни финансирани от Европейския съюз
проекти в областта на превенцията на депресиите и самоубийствата. В меню „Ресурси“ са
събрани всички предлагани инструменти за скрининг и диагностика на депресията и
суицидния риск (СЗО-5, PHQ-9 и TASR), публикации на изследователи от проекта и трите
информационни бюлетина за дейностите по PREDI-NU, които са изготвени в рамките на
проекта. В меню „Речник“ са дадени дефиниции на някои основни понятия, а в меню
„FAQS“ – списък на често задаваните въпроси и техните отговори. В меню „Връзки“ се
съдържат линкове към национални и международни организации, чиято работа има
отношение към превенцията на депресиите и самоубийствата, а в меню „Потърсете помощ“
са поместени национални и регионални контакти на надеждни ресурси за спешна помощ в
ситуации на криза.
В най-долната част на всяка страница се намират логата на всички институции,
финансирали и участвали в създаването на iFightDepression.com, както и декларация за
поверителност, условия за ползване на сайта и отказ от отговорност, карта на сайта.
На всяка една страница са видими две карета, препращащи към „Ресурси за
самопомощ“ и към „Как да разпознаем депресията“. Ресурсите за самопомощ включват
дефиниция на понятието за самопомощ и насоки за здравословно хранене, търсене на
положителни социални контакти, организиране на деня, ангажиране във физическа
активност, установяване на здравословни навици на сън, информация за програмата за
самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) и как пациентите и специалистите
биха могли да получат достъп до нея. Заглавието „Как да разпознаем депресията“ препраща
към въпросника за оценка на настроението – отново въпросникът PHQ-9, който се
предоставя на потребителите с цел самооценка на състоянието им и възможно откриване на
депресивни симптоми. Попълнилите въпросника потребители получават обратна връзка за
своите резултати, придружена с препоръки за възможни бъдещи действия, ориентирани към
търсене на помощ или към самопомощ в зависимост от тежестта на симптомите.
На началната страница се намират също и карета с вход към програмата за самопомощ
iFightDepression (Аз се боря с депресията) и към въпросника за оценка на удовлетвореността
от уебсайта на неговите посетители. Потребителите на уебсайта, попълнилите този
въпросник в рамките на проекта, оценяват уебсайт iFightDepression.com много позитивно,
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като го намират за привлекателен, лесен за разбиране, интересен, с надеждно и достоверно
съдържание, и полезен.
Обобщени резултати от систематичен обзор на интервенции за самопомощ при
депресия, базирани на компютризирана когнитивно-поведенческа терапия
Проведеният систематичен обзор установи, че компютризираната когнитивноповеденческа психотерапия при депресия е също толкова ефективна, колкото и ръководената
от терапевт лице-в-лице когнитивно-поведенческа психотерапия. Тя е по-ефективна от
обичайното лечение и от библиотерапията. Компютризираната КПП е ефективна при
възрастни, като съдейства за намаляването на депресивните симптоми и подобряване на
диагностицирането на депресията. Тя допринася също така за намаляване на стигмата,
повишаване на знанията и промяна на нагласите към депресията. Макар и по-малко на брой,
съществуващите проучвания сред млади хора откриват сходни на тези при възрастните
ефекти и сред младежката популация. Като цяло данните са в подкрепа на дългосрочност на
тези ефекти, но съществуват и изследвания, според които резултатите при последващо
проследяване не са категорични. Докато ползите при по-високо образованите и компютърно
грамотните са несъмнени, един потенциален недостатък на подобни програми е неясната
ефективност при хора с ниско образование, ниска компютърна грамотност и липса на лесен
достъп до интернет.
Изцяло самонасочваните компютризирани КПП интервенции, при които няма
подкрепа или контакт с професионалист, са ефективни само в случай, че потребителите имат
адекватна и висока лична мотивация. Компютризираните КПП интервенции с някакво ниво
на подкрепа са по-ефективни от не-насочваните или изцяло самонасочваните
компютризирани КПП интервенции. Най-ефективни са насочваните от специалист
интервенции. Няма категорични данни за оптималната дължина, съдържание, типа на
насочването, какъв професионалист може да го осъществява.
Компютризираната КПП е по-ефективна за хора с лека до умерена депресия,
отколкото за хора с по-тежки форми на депресия, като при по-тежките форми е необходима
подкрепа. Други фактори, които допринасят за по-висока ефективност на компютризираната
КПП, са: самостоятелно решение на потребителя за започване на програмата; позитивна
нагласа към компютризираната КПП; завършване на цялата програма, а не само на част от
нея; убеденост в анонимността и поверителността при използването на програмата.
Всички тези изводи са взети в предвид при разработването на програмата за
самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) и при изготвянето на обучителната
програма за специалисти.
Програма за самопомощ при лека и умерена депресия iFightDepression (Аз се боря с
депресията) и асоциирана програма за обучение на специалисти за прилагането й в
практиката
Програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) беше
разработена в своята първа версия в рамките на първата половина от проект PREDI-NU
заедно с асоциираната програма за обучение на специалистите, които ще я предоставят на
своите пациенти и ще им осигуряват напътстване в процеса на използването й. Веднага след
това започна първата фаза на пилотно приложение и оценка на програмата, в рамките на
която 156 специалисти от Естония, Германия, Унгария, Ирландия и Испания преминаха 3часовата обучителна програма, а 198 техни пациенти използваха програмата за самопомощ.
Както специалистите, така и пациентите, използвали програмата за самопомощ, я оцениха
много позитивно, но и направиха някои препоръки за нейната оптимизация и
усъвършенстване, които могат да бъдат групирани в три направления: техническо
усъвършенстване (включващо преди всичко подобряване функционалността на работните
листи), подобряване на структурата на програмата (подобряване на въвеждащата част и
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преместване на модула за съня), подобряване на съдържанието на програмата (добавяне на
илюстративен материал и редактиране на примерите за приятни дейности). Всички тези
препоръки бяха интегрирани във втората, усъвършенствана версия на програмата.
Усъвършенстваната програма за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с
депресията) понастоящем е налична на следните езици: английски, немски, естонски,
български, унгарски, испански, каталонски. Тя е предназначена за хора с лека до умерена
депресия и е създадена като допълнение към обичайно предписваното лечение при депресия
(медикаментозна терапия, психотерапия или комбинация от двете), но може да бъде
използвана и самостоятелно като единствена форма на интервенция по преценка на
лекуващия специалист. Програмата се основава на принципите на когнитивноповеденческата психотерапия и включва поведенческа активация (наблюдение и планиране
на ежедневни задачи), когнитивно реструктуриране (идентифициране и оспорване на
неадаптивни мисли), регулация на съня, наблюдение на настроението и здравословен начин
на живот. Програма iFightDepression (Аз се боря с депресията) подпомага пациентите чрез
фокуса си върху повишаване на способността им да се справят сами с депресивните си
симптоми с помощта на насоки от техния здравен специалист, а също така предоставя на
здравните специалисти безплатен допълнителен ресурс за ефективно управление на
депресията в рамките на тяхната практика.
Основен елемент в програмата е насочването от специалист - обучен за работа с
програмата общопрактикуващ лекар или специалист по психично здраве. Целта на
насочването е специалистът да поддържа мотивацията на потребителите да използват
програмата, да им помогне да преодоляват срещани пречки и проблеми, да напомня
различни полезни стратегии (например повтаряне на модули, тъй като възникват проблеми,
за които те могат да помогнат). Използването на програмата изисква редовен личен контакт поне 2 срещи / общо минимум 45 минути в хода на програмата, чието преминаване е с
очаквана продължителност от 8-10 седмици в зависимост от пациента. В допълнение към
редовния контакт лице в лице може да се предложат подкрепящи контакти по телефон,
електронна поща или SMS. Препоръчват се рутинни срещи за проследяване на около всеки 2
седмици след началото на лечението, като на тях се обсъждат постигнатия напредък и
проблемите, свързани с програмата за самопомощ.
Програма iFightDepression (Аз се боря с депресията) е налична в две версии – една за
възрастни над 25 години и една за младежи на възраст между 15 и 24 години. Основните
разлики между тези две версии са: учтивата форма на обръщение във версията за възрастни и
по-неформалното обръщение на „ти“ във версията за младежи; наличие на два допълнителни
модула във версията за младежи; примери с персонажи в съответната възраст, чийто опит и
преживявания са близки до тези на потребителите от възрастовата група (напр. ситуация на
неудовлетворително представяне на изпит или взаимоотношения с родители и приятели при
младежите и ситуация на проблеми в работата или семейството при възрастните).
Оптимизираната програма за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) се
състои от въвеждаща част и 6 основни и 1 допълнителен модули, написани на разговорен
език, подкрепени с примери и графики. Въвеждащата част на програма iFightDepression
(бутон „За програмата & FAQS“) дава обща информация за целите, съдържанието,
теоретичната рамка и начина на работа с програмата, по какъв начин тя се вписва в
обичайното лечение, какво ще се очаква и изисква от потребителя. Дава се също информация
за депресията и за когнитивно-поведенческата психотерапия, както и за проект PREDI-NU;
включени са някои често задавани въпроси и техните отговори. Оптимизираната програма
iFightDepression (Аз се боря с депресията) съдържа следните основни модули: 1. Мислене,
чувстване и действия (разглежда връзките между мисли, чувства и действия, порочният кръг
на депресията, предлага упражнение за наблюдение на активността, като при всяка дейност
се оценява настроението); 2. Сън и депресия (разглежда връзките между съня и депресията,
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защо по-продължителният сън може да влоши настроението, предлага дневник на съня и
калкулатор на съня и настроението); 3. Планиране и правене на неща, които Ви доставят
удоволствие (предлага предварително планиране и структуриране на деня и задължително
включване на приятни дейности); 4. Да свършим задачите (свършване на трудни и неприятни
задачи чрез разделяне на малки стъпки, поставяне на постижими цели, мозъчна атака); 5.
Разпознаване на негативните мисли (представяне на понятието „негативни мисли“,
упражнение за разпознаването им); 6. Промяна на негативните мисли (въвеждане на
концепцията за оспорването на негативни мисли и съответно упражнение) и допълнителният
модул 7. Чувствайте се добре във всяко отношение: здравословен начин на живот. Във
версията за младежи са налични още два допълнителни модула, отнасящи се до свързани с
депресията психо-социални области: „Социална тревожност“ и „Взаимоотношения“.
Възможно е свободното превключване между двете версии на програмата, така че
възрастните също биха могли да използват тези два модула по своя преценка.
В допълнение към всеки модул се предлага работен лист за домашна работа и
самостоятелни упражнения, като целта им е да насърчат самонаблюдението и да затвърдят
придобитите умения. Работните листи могат да бъдат запаметени в програмата, принтирани
и занесени на консултациите с лекуващия специалист.
Друг основен елемент е следенето на настроението (симптомите на депресия) с
помощта на интегрирания в програмата Въпросник за здравето на пациента - 9 (PHQ - 9).
Потребителите могат да попълват въпросника колкото често желаят (напр. препоръчително е
преди началото на всеки модул), като оценките на настроението се представят графично и
дават възможност за проследяване на промените в течение на времето.
Сайтът на програмата за самопомощ съдържа и секцията „При спешни случаи“,
съдържаща наличните и в уебсайта национални и регионални контакти на надеждни ресурси
за спешна помощ в ситуации на криза.
Потребителите могат да влизат в програмата и да работят по модулите когато им е
удобно, като спазват свое собствено темпо. Преминаването на един модул отнема между 30 и
45 мин., като той може да бъде завършен в рамките на няколко сесии. Препоръчва се да се
преминава по един модул всяка седмица и да се спазва зададената последователност на
модулите, както и да се отделя време за упражнения между отделните модули.
Насочването от специалист като основен елемент от програма iFightDepression (Аз се
боря с депресията) е една от основните причини тя да се предоставя на специалистите само
след като преминат специализирано обучение, което в рамките на 3 часа се фокусира върху
следните теми: проект PREDI-NU и изследователския контекст, в който е разработена
програмата; подробна информация за депресията, предназначена за повишаване на знанията
и уменията на общопрактикуващите лекари (епидемиология, дефицити при диагностиката и
лечението, симптоми и клинична проява, диференциална диагноза, насоки за лечението);
представяне на концепцията за самопомощта, описание на процеса на разработване на
програмата и теоретичните предпоставки, подробно представяне и демонстрация на
програмата в реално време; даване на насоки за интегриране на програмата за самопомощ в
ежедневната практика на специалиста, описвайки подбора на пациенти, представянето на
програмата пред пациентите, насочването по време на използване на програмата,
процедурата за предоставяне на достъп до програмата.
Макар че се предоставя безплатно на специалистите и техните пациенти, програмата
за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) не е със свободен достъп.
Пациентите могат да получат достъп само чрез лекуващия ги здравен специалист, когато той
е обучен за работа с програмата. Специалистите получават достъп до програмата след
преминаване на специализираното обучение за прилагането й в практиката. Всеки
потребител влиза в програмата със своя индивидуален профил, защитен с парола. Работата
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му с програмата остава конфиденциална и не е видима нито за изследователския екип, нито
за лекуващия специалист.
Обобщени резултати от проучване за оценка на програма за самопомощ
iFightDepression (Аз се боря с депресията) с помощта на количествени и качествени
методи
В първата пилотна фаза програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с
депресията) е предоставяна най-често от специалисти в областта на психичното здраве, а на
второ място от общопрактикуващи лекари. Почти всички пациенти, ползвали програмата, са
били с лека до умерена депресия (според клиничната оценка на специалистите). 80% от
пациентите са използвали програмата паралелно с друго лечение, чийто тип е различен в
зависимост от държавата и възрастта на пациента: в Естония, Ирландия и Испания се отдава
силно предпочитание на медикаментозното лечение, в Германия – на психотерапията, а в
Унгария – на комбинация от двете; на пациентите под 30 г. най-често се предоставя
психотерапия, на пациентите между 31 и 50 г. – медикаменти, а на пациентите над 50 г. –
комбинация от двете.
И двете групи специалисти дават висока оценка на полезността на програмата за
самопомощ за пациентите и на приложимостта й в своята практика, макар че
общопрактикуващите лекари по-често се срещат с хора с лека до умерена депресия, а
специалистите по психично здраве обикновено работят с пациенти предимно с по-тежки
форми на психични разстройства. Общопрактикуващите лекари понякога срещат трудности с
насочването на пациентите, тъй като нямат подходящата теоретична подготовка. Общо
специалистите считат, че програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с
депресията) е най-подходяща за пациенти с лека до умерена депресия, които ежедневно
ползват компютър, образовани са достатъчно и са в състояние да се концентрират за
продължителен период от време. Специалистите оценяват програмата като по-подходяща за
възрастни, тъй като младежите са били по-апатични и недостатъчно мотивирани да преминат
през всички модули. Програмата за самопомощ не е подходяща за пациентите, които
предпочитат контакт лице-в-лице и за тези, които нямат доверие на интернет. Според някои
специалисти програмата може да се използва и при пациенти с ко-морбидна или по-тежка
депресия, като при по-тежка депресия програмата може да се приложи в края на лечението с
цел превенция на рецидива.
Пациентите посочват много позитивни характеристики на програмата за самопомощ:
тя е лесна за използване и добре структурирана, съдържа полезна и надеждна информация за
депресията, добри примери и упражнения, прости и лесни за изпълнение препоръки.
Програмата се оценява като полезна и ефективна за справяне с депресията от повечето
потребители, но според някои отнема твърде много време и причинява допълнителен стрес.
За младите потребители програмата има твърде много текст и е скучна, тъй като няма
илюстративни и интерактивни компоненти. Модулите като цяло се приемат добре, като
двата модула за разпознаване и промяна на негативните мисли се оценяват като трудни и
изискващи повече насоки от здравния специалист, а модулът за здравословния начин на
живот според пациентите съдържа информация, която те вече знаят.
Причините, поради които както специалистите, така и пациентите оценяват
програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) като един много
полезен ресурс, са следните:
• чрез програмата може да се добави психотерапевтичен компонент към
медикаментозното лечение, предоставяно от общопрактикуващите лекари;
• при пациенти, които не желаят психотерапия или консултиране, програмата за
самопомощ може да замести психотерапията. Тя може да бъде първа стъпка в
преодоляване на съпротивите за търсене на помощ;
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• тъй като програмата за самопомощ се предоставя безплатно, тя е особено ценна за
пациентите, които не могат да си позволят или не желаят да плащат за психотерапия;
• в държавите с поемана от здравноосигурителните институции психотерапия има
дълги списъци на чакащи, и програмата може да се използва в периода на изчакване;
• приложението на програмата за самопомощ едновременно с психотерапия лице-влице дава възможност за намаляване на броя и продължителността на
психотерапевтичните сесии;
• пациентите имат възможност да преминават повторно през модулите, когато отново
започнат да се чувстват депресирани, т.е. програмата за самопомощ има своята роля
при превенция на рецидива;
• програмата може да е от полза и хора без клинична диагноза, които понякога имат
негативни мисли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамките на съфинансирания от Европейския съюз проект „Превенция на
депресиите и повишаване на информираността чрез създаване на мрежи от професионалисти
в Европейския съюз - PREDI-NU“ са разработени и публикувани онлайн ценни ресурси,
насочени към превенция на депресиите и самоубийствата в Европа, които са налични на 9
европейски езика и се предоставят безплатно на потребителите.
Програмата за самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията), основана на
когнитивно-поведенческата психотерапия, е високо оценена като полезна и ефективна за
справяне с депресията от специалистите и от пациентите, които са я използвали, и има
потенциала да допринесе в значителна степен за намаляване дела на страдащите от депресия,
неполучили помощ, в държавите, в които се прилага, както и за намаляване на
съществуващите структурни бариери. Тя е особено ценна за потребителите от България и от
повечето други страни, участващи в проекта, в които до този момент не съществуваше
подобен тип програма на местния език. Начинът й на предоставяне (онлайн) я прави особено
подходяща за хора от отдалечени населени места и затруднени контакти със специалист, за
хора с увреден слух, за хора с физическо заболяване или увреждане, поради което
възможностите им за придвижване са ограничени.
Уебсайтът iFightDepression.com има потенциала не само да повиши информираността
за депресията и чувствителността към проблема сред широката общественост, но и да бъде
част от електронната интервенция по два основни начина: 1) като бъде значим
информационен ресурс за страдащите от депресия, техните близки и по-широкото им
социално обкръжение – така уебсайтът може да подпомогне процеса на лечение и
възстановяване на засегнатите чрез по-добро разбиране на състоянието и процеса на лечение;
да намали тревожността във връзка с въпроси като аз страдам ли от депресия, съществуващи
видове ефективно лечение или начин на действие и странични ефекти на антидепресантите;
да подпомогне близкото обкръжение на страдащите от депресия в процеса на оказване на
подкрепа; 2) като повиши информираността за депресията сред общопрактикуващите лекари,
подобри уменията им за диагностика чрез предоставяне на информация и инструменти за
скрининг, и им даде насоки за лечението и управлението на депресията в общата практика –
така уебсайтът ще допринесе за по-високи нива на успешно разпознаване на разстройството
и за назначаване на адекватно лечение. Сайтът може да има активна роля и в получаването
на специализирана помощ чрез контактите на телефонни линии и звена за спешна помощ,
както може и да допринесе значимо за превенцията на самоубийствата чрез детайлните
насоки, които дава на специалистите от обществените професии (журналисти, учители,
духовенство, полиция).
Европейският алианс срещу депресията (EAAD) гарантира устойчивост на
разработените в рамките на проекта ресурси, като ще ги поддържа и усъвършенства.
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Уебсайтът iFightDepression.com скоро ще включва италианска и холандска версия. В него
също така ще бъде допълнително интегрирана електронна програма за обучение на
специалистите, която ще позволи по-широкото разпространение на програмата за
самопомощ iFightDepression (Аз се боря с депресията) и нейните позитивни ефекти по
отношение на справянето с депресията.
Този доклад произтича от проект PREDI-NU, получил финансиране от Европейския
съюз в рамките на програма „Здраве“ с договор за финансиране No 2010 12 14.
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A CASE STUDY OF A TEENAGER WITH CLINICAL DEPRESSION
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Описан е клиничен случай на момиче на 16 години с преживяни два депресивни епизода през последната
една година. Подробно са разгледани възможните причини довели до това състояние, както и
терапевтичните интервенции по време на лечението. Представена е динамично променящата се картина
в хода на терапията. Информацията е поднесена в светлината на когнитивно-поведенческата парадигма.
The article describes a clinical case of a teenage girl who experienced two depressive episodes over the past year.
The possible causes leading to that condition are explored as well as the therapeutic interventions during
treatment. The case study reflects the dynamic changes during therapy. The presented information is based on
the cognitive-behavioral paradigm.

ВЪВЕДЕНИЕ
Клиничната депресия е една от най-широко разпространените психиатрични
диагнози. Огромна част от научните изследвания в психологията са насочени към по-добро
познаване на етиологичните фактори и особеностите на функциониране на депресивни
пациенти, както и на привеждането на доказателства за ефективността на различни видове
терапии. Не по-малко важен е завършващият елемент, а именно прилагането на вече
установени принципи за депресията в клиничната практика.
Последната версия на DSM V припознава два основни типа разстройство на
настроението – депресивен тип, който включва предимно депресивни симптоми и маниен
тип, при който се наблюдават и манийни характеристики. Основните показатели, които
отличават депресивното настроение, каквото всеки човек е изпитвал от клиничната депресия,
са интензивността и продължителността на симптомите. Настоящият DSM V различава 3
вида депресивно разстройство – Голямо депресивно разстройство (единичен епизод), Голямо
депресивно разстройство (рекурентен тип), Дистимия или Хронична депресия. Основните
симптоми на депресията са преживяване за дълбока тъга и/или невъзможност за изпитване на
удоволствие. За да бъде поставена диагноза Голямо депресивно разстройство тези симптоми
трябва да присъстват за поне 2 седмици, а за Хронична депресия, интензивността им може да
е по-слаба, но трябва да се наблюдават в продължение на 2 месеца. Освен тях допълнителни
психологични симптоми може да бъдат загуба на внимание, тунелно и черно-бяло мислене,
безнадеждност. В случаите на клинична депресия често се срещат и физиологични симптоми
като болки, умора, липса на енергия, проблеми със съня, загуба или увеличен апетит. Често
има повишен риск от суицидни мисли и действия. Клиничната депресия е диагноза, която се
среща два пъти по-често при жени, отколкото при мъже.
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Етиологичните фактори, допринасящи за развитието на депресивно разстройство
могат да бъдат разделени на биологични, социални и личностови.
Към биологичните причини спадат генетични фактори, нарушение на биохимичния
баланс на организма и по-точно различни от нормалните нива на някои невротрансмитери и
също така структурни особености на мозъка. Изследвания между еднояйчни и двуяйчни
близнаци показват резултат за наследственост от 37% за клинична депресия [12]. При все
това разнопосочните резултати в областта на генните проучвания подсказват на
изследователите идеята, че не съществува един определен ген, отговорен за това състояние, а
група от гени, които влияят върху развититето на различни аспекти от разстройството. В
областта на невротрансмитерите, три от тях са показали, че имат пряко отношение към
развитието на депресия – норепинефрин, серотонин, допамин. Първоначалните изследвания
свързват депресията с ниски нива и на трите невротрансмитери [13], но по-скорошни
проучвания показват, че не абсолютните нива на веществата, а сензитивността на
рецепторите на невроните [2] са от основно значение, при определяне предразположеността
на даден индивид към това разстройство. Допаминът отговаря за удоволствието,
мотивацията и енергията, затова се предполага, че симптоми като загуба на желние,
невъзможност за изпитване на удоволствие, безнадежност, които се наблюдават при
депресия, се дължат на ниски нива на този невротрансмитер. Основният невротрансмитер,
който в момента се асоциира с депресията е серотонина. Смята се, че той в най-голяма
степен повлиява настроението и присъствието му се асоциира с преживяването на
положителни емоции. Още повече, че веригата на серотонина е тази, която стимулира и
предхожда веригата на допамина и норепинефрина. Относно мозъчните структури,
изследвания сочат, че амигдалата, отговорна за емоционалната оценка на даден стимул и
основно за афекта страх и свързаната с него реакция – борба или бягство, е по-активна и се
набюдава т.нар. хиперактивност, не само при пациенти с клинична депресия, но и при техни
родини [14]. Смята се, че това може да е един от ключовите фактори сигнализиращи за
предпразположеност към развитието на депресивно разстройство. Едновременно с това
пациентите с депресия показват намалена активност при излагане на емоционални стимули в
друга важна мозъчна структура, отговаряща по-скоро за емоционалната регулация –
хипокампуса [6]. Други изследвания сочат, че депресията се асоциира с повишена активност
на веригата на хипоталамуса, особено при реакция на стрес, като в резултат на това се
отделят високи нива на кортизол, основният хормон на стреса.
Дори при наличието на биологична предпразположеност за развитието на депресия
са нужни други фактори от вътрешната или външна среда на индивида, които да повишат
нивата на стрес, за да се развие клинична депресия. Типични случаи, които обикновено
предшестват развитието на депресия са преживяване на загуба или унижение [9]. Важно е
да се вземат предвид и дългосрочно действащи стресори като бедност, например. Две
променливи, свързани със средата, могат да изиграят ролята на „въздушна възглавница“
или да увеличат негативния принос на конкретния стресор – това са наличието на социална
подкрепа и/или междуличностни проблеми. В едно изследване на Brown (1986) [4] се
открива, че жените, които нямат социална подкрепа са изложени на 40% риск от
развитието на депресия, докато за тези, които имат с кого да споделят своите проблеми,
рискът спада до 4%.
Различни психологични и когнитивни фактори също могат да увеличат риска от
развитие на депресивно разстройство в отговор на негативни житейски събития.
Дългосрочни изследвания показват, че такава е личностовата черта невротизъм,
характеризираща се със склонност да се реагира с над среден негативен афект на събития [8].
Според когнитивните теории негативните мисли и вярвания са основна причина за
депресията. Основателят на когнитивно-поведенческатаа терапия Арон Бек асоциира
депресията с т.нар. негативна триада – негативни вярвания за себе си, за света (другите) и за
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бъдещето. Когнитивният модел препдолага, че в детството индивидът е преживял
травматично преживяване като загуба на значим обект, отхърляне или малтретиране, в
следствие на което е формирал негативно базово вярване или схема. В зрелостта базовите
вярвания оперират несъзнавано и помагат на индивида да разбере и организира своя опит.
Когато обаче той попадне в ситуация подобна на травматичната от детството, се активират
впечатаните негативни базови вярвания за себе си, другите или бъдещето и това води до
появата на когнитивни изкривявания. Това са тенденции да се възприема случващото се в
реалността по изкривен, негативен начин, което води до когнитивни грешки, неверни
умозаключения и до развитието на психопатология. Според друга когнитивна теория,
депресията се предизвиква от високи нива на безнадеждност. Тази идея подчертава, че
пациентите с депресия имат склонността да отдават негативните събития на стабилни и
общовалидни причини или черти от характера, и да смятат положителните събития за
следствие от временни и определени фактори. В тази връзка учените говорят за атрибутивен
стил на мислене и разработват изследвания, които да го свържат с предразположеността към
развитие на депресивно разстройство. Друг фактор доказал обвързаността си със симптомите
на депресията е склонността за предъвкване. Жените са два пъти по-склонни да руминират,
отколкото мъжете [11], факт, който може в известна степен да обясни по-широката
разпространеност на депресивните разстройства сред жените, отколкото сред мъжете.
Навременно приложената и подходяща терапия е от изключително значение за изхода
на лечение на депресивните разстройства. За терапевтите е важно да не забравят повишения
риск от суицид в случаите на депресия, особено след започване на медикаментозно лечение.
Затова в допълнение към него силно се препоръчва съчетаването с научно-обоснована
терапия, каквато е когнитивно-поведенческата. Арон Бек развива когнитивноповеденческата терапия (КПТ) именно в следствие на работата си с депресивни пациенти.
КПТ инкорпорира в себе си знанията от
няколко направления – поведенческите
експерименти на И. Павлов и принципите на класическото обуславяне, знанията от
оперантното обуславяне на B.F.Skinner, както и принципите на социалното научаване и
моделирането, изведени от A. Bandura. Според когнитивно-поведенческата теория в ранното
детство се формират несъзнавани базови вярвания за себе си, света и другите, които водят до
образуване на правила и допускания, организиращи опита на индивида и направляващи
неговите емоции, мисли и поведение. Тези дълбинни структури имат своето съзнателно
проявление под формата на автоматични мисли и в случаите, когато последните са
дезадаптивни - на когнитивни изкривявания. КПТ се стреми да промени негативните
вярвания на пациента за себе си, света и бъдещето, като работи с дезадаптивните
автоматични мисли. Техниките, които терапевтът използва, за да постигне промяна във
функционирането на индивида, са когнитивно реструктуриране, сократов диалог, домашна
работа под формата на дневник на автоматичните мисли, емоциите и поведението,
идентифициране и оспорване на автоматични мисли, падаща стрела, поведенческа активация
и др. От съществено значение за ефективността на терапията е качеството на терапевтичната
връзка, чиято стабилност се поддържа предимно от способността на терапевта да изпитва и
изразява емпатия към проблемите и страданията на пациента. Когнитивно-поведенческата
терапия е доказано ефективна в лечението на депресия и дистимия (Hollon et al., 2002) [7], и
също така намалява риска от рецидив [15]. Когнитивно-поведенческата терапия от края на
миналия век до днес е претърпяла своето развитие, като в наши дни се старае да
инкорпорира в себе си нововъведения от източната философия, свързани с приемането,
духовността, контрола и наблюдението на емоциите чрез прилагане на децентрирано вместо
на реактивно отношение към събитията от средата.
Терапевтът на представения клиничен случай е клиничен психолог и когнитивноповеденчески консултант, с над 1500 часа практически стаж в различни клинични и
терапевтични институции. Работи като психолог в Институт за психично здраве и развитие от
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2012 година. Опитът й включва диагностициране и терапевтична работа с деца и възрастни, под
супервизията на проф. Ваня Матанова, когнитивно-поведенчески психотерапевт.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациентката е момиче на 16 години. Това е първа консултация с психолог за нея.
Консултацията е направена по заявка на майката на пациентката, която съобщава, е дъщеря й
преживява два периода с депресивни симптоми през последната година, като всеки епизод
трае повече от месец. След проведена консултация и диагностична оценка се установи, че
когнитивното и интелектуално развитие са съответни на възрастта. Пациентката също изяви
мотивация за психотерапевтично лечение и бяха договорени 5 първоначални сесии, след
които да се направи реоценка на състоянието и заявката.
По време на първоначалната диагностично интервю се установи, че пациентката има
връзка от 2 години с момче 4 години по-голям от нея. Преди 1 година пожелава да се раздели
с него, но след няколко месеца го вижда с друга и това събитие отключва появата на
депресивни симптоми за пръв път. Започва да търси предишния си приятел и да иска отново
да се съберат. След известно време се събират, но само след още 2 месеца той иска почивка.
Оказва се, че почивката за него означава да се вижда и с други момичета. Тя научава за
другите му приятелки от майка му, с която са много близки и поддържат, контакт
независимо от отношенията с него. Тя се изненадва и вътрешно се бунтува срещу това. След
настояване от нейна страна, той все пак решава да продължи връзката си с нея. Тя се
съгласява да го приеме обратно, но започва да води вътрешна борба, тъй като той е бил с
други, а тя го е приела обратно без той да е направил голям жест на извинение за
поведението си.
Пациентката е ученичка в 9-ти клас, живее с родителите и баба си, която живее в
отделна къща, но в същия двор. Тя споделя, че се чувства виновна, когато не вижда баба си
всеки ден и когато не й отделя достатъчно време и внимание. Отношенията с родителите й са
в известна степен характерни за юношеската възраст, когато израстващата личност търси
себеизява и себеотстояване. Все пак пациентката съобщава, че не се разбира с майка си,
чувства я далечна и неприемаща, често я лъже, за да не си навлича неприятности. Майката е
контролираща и нахлуваща, до степен да следи всяка нейна стъпка, да й се обажда
многократно по телефона и да иска да знае всичко за приятелите й. Въпреки динамичните
отношения във връзката си, продължава да поддържа близки отношения с майката на
приятеля си, чувства се добре в нейната компания. Контактът с баща й е ограничен, като не
усеща свободата да споделя с него своите преживявания. Емоционалният регистър е найдълбок и позитивен, когато говори за баба си, която много е помагала в отглеждането й.
За пациентката социалното общуване е много важно, вълнува се от това да поддържа
стари приятелства и да създава нови. Споделя, че сред приятелската група има момче, с
което смята, че по-добре си пасват, отколкото с приятеля й.
По време на първоначалната среща пациентката изглежда е постигнала известен
баланс и не дава данни за текущи депресивни симптоми, изглежда в добро физическо здраве.
Основната заявка, до която стигна самата пациентка, беше несигурност дали иска да
продължи връзката си и опасения, че депресивната симптоматика ще се повтори, ако се
раздели с приятеля си. Извън романтичните взаимоотношения нещото, върху което
пациентката избра да работи и изследва е страхът, че нещо лошо ще се случи с баба й.
В процеса на работа се изясниха съдържанието, интензивността и продължителността
на депресивните симптоми, довели пациентката до консултация с психолог.
Симптоми 1-ви депресивен епизод: След като вижда приятеля си с друга,
пациентката започва да усеща загуба на апетит и липса желание за учене. Предпочита да
излиза и да не бъде в дома си, но излиза само с един човек – най-добрата си приятелка.
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Загубва желание да прави неща, които преди това са й носели удоволствие. Започва да се
възстановява и да се връща към обичайното си състояние, чак когато приятелят й проявява
интерес отново да се съберат, което е повече от месец след началото на симптомите.
Симптоми 2-ви депресивен епизод: Случва се след като приятелят й иска почивка.
Отново съобщава за загуба на апетит и липса на разбиране от страна на майка й – вместо да
бъде емпатийна, тя й се скарва. Това влошава отношенията им, пациентката отказва да
говори с нея. Влошените им отношения е един от факторите, допринесъл за това майка й да
потърси консултация с психолог. При втория депресивен епизод да излиза сама от
състоянието, като започва да излиза с приятели и да се занимава със странични дейности.
Ранен опит: Пациентката е единствено дете. Баба й (майка на бащата) е помагала
много в отглеждането й, живеят в близост до лелята, чичото и братовчедката на пациентката,
която е по-малка. Много е близка с баба си. Дядо й е боледувал в края на живота си и е бил
по-раздразнителен, което е затруднявало общуването между тях. Спомня си, че двете с
братовчедка й са го мразели, особено, когато не се е държал добре с баба им. Фантазирали са,
че го отравят, но едновременно с това ги е било страх да не би по погрешка баба им да отпие
от отровната чаша. Сега понякога чувства вина, че е сварвала негативни чувства към дядо си.
Никога не се е чувствала толкова близка с майка си, колкото с баба си. Била е ученичка с
добър успех и продължава да е такава. В гимназията специализира оптика и фотография.
Травматично преживяване: Когато е на 5-6 годишна възраст вижда как дядо й умира
– вижда го паднал, а баба й (майка на бащата) се суети над него. Тя не разбира какво става,
чуди се, излиза навън. В първия момент майка й я подминава без да й обърне внимание и да
й обясни случващото се. След това чува, че викат линейка, а нея я изпращат при другата й
баба (майка на майката) заедно с братовчедка й. Там й е забранено да разпитва, да говори
или да показва, че нещо се случва пред братовчедка си, тъй като е по-малка. Единствените
моменти, когато пуска своята емоция и плаче, са случаите, в които остава сама в съседната
стая. Баба й не идва да я утеши в тези моменти.
Хипотеза: Предполага се, че основен принос за наблюдаваната симптоматика е базов
страх от загуба на обект, принадлежащ към т.нар. орална симптоматика според
психодинамичната теория. Тази хипотеза може да обясни тревожните симптоми, свързани
със здравословното състояние на баба й, както и страха да се раздели с приятеля си, а също
така и специфичните депресивни симптоми по време на депресивните епизоди като загубата
на апетит. От ранния опит става ясно, че в нейния случай първоначалната фигура на
привързване не е майката, а бабата. Поради нейната напредваща възраст страхът от загуба на
първичния обект е по-засилен и води до симптоми на тревожност, свръхзагриженост, до
чувства на вина, страх и тъга.
ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА:
Първоначално терапевтичната работа имаше вида на психообучение, като на
пациенткаката бяха представени принципите на когнитивно-поведенческата терапия и бяха
обсъдени значимите взаимовръзки между елементите на когнитивния модел – мисли,
емоции, поведение, телесни усещания.
С помощта на А-В-С модела се установи случай, отговарящ на критериите за
критичен инцидент, отключващ в голяма степен оралната симптоматика и страховете от
загуба на обект, в който майката на пациентката говори рязко и високо с баща й, без да се
чува конкретно какво се изрича. Тази доловена сцена буди у пациенткаката чувства на страх,
тревога и паника, оценени с най-високата степен на интензивност. На свой ред те
предизвикват автоматични мисли от типа: „нещо лошо е станало с баба ми“ и водят до
неприятни телесни усещания като ступор, парализа и свиване на стомаха. В конкретната
ситуация поведенческата реакция на пациентката е преустановяване на извършваната от нея
дейност, напрягане на вниманието и заслушване в съдържанието на разговора между майка й
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и баща й. След уверяване, че репликите съдържат информация от съвсем различно естество,
негативните емоции от страхово-тревожния регистър рязко намаляват и в рамките на
няколко минути напълно изчезват, а пациентката продължава своята дейност.
Този критичен инцидент всъщност усилва и води до проявяването на вече латентните
депресивни симптоми следствие на отключващото събитие, а именно моментът, когато
пациентката вижда вече бившия си приятел с друга след първата им раздяла. Това се приема,
като отключващ епизод, тъй като предствлява неоспорим факт от реалността, който
свидетелства за фактическата им раздяла и трудно може да бъде пренебрегнат. Възможно е
преди този случай пациентката да е живяла по-скоро със своите фантазии за отношенията им
и да не е била напълно осъзната за последствията от своите действия. Вероятността за богат
фантазен живот, който играе ролята и на защитен механизъм, се подкрепя от възрастта на
пациентката, от нейната тенденция за бягство от трудни ситуации и все още изграждащата се
и незряла личностова структура. Освен фантазия, бяха наблюдавани други дезадативни,
незрели защити като бягство и изолация и невротични защити – предъвкване.
Поддържащите фактори за състоянието, увеличаващи риска от повторна поява на
депресивна симптоматика, са непреработената травма от ранния опит и произтичащата от
нея базова тревожност за загуба на обект. Също така фактът, че основната привързаност е
към бабата, а не към майката, повишава тревожността от загуба на първичния обект,
поради напредващата възраст на бабата. Друг позитивен процес, но оказващ негативно
влияние върху психичния живот на пациентката и водещ до интрапсихичен конфликт, са
описаните от нея отношения на близост, топлина и спокойствие между приятеля й, майка
му и нея, които тя не открива в същата степен в собственото си семейство. Последната
особеност може в известна степен да обясни трудността, която пациентката изпитва да се
раздели с приятеля си.
При работата с автоматичните мисли бяха установени когнитивни изкривявания като
черно-бяло мислене, прибързани умозаключения, тунелно виждане, генерализиране,
минимализиране. Наличието на когнитивни изкривявания води до погрешно възприемане и
интерпретиране на реалността и е един от факторите предхождащи и обуславящи развитието
на депресивно разстройство.
Емоциите на пациенткаката бяха интензивни, с широк диапазон. Въпреки това стана
ясно, че те не са докрай диференцирани както в позитивния, така и в негативния регистър и
липсва умение за тяхното своевременно спонтанно изразяване. Емоциите са предимно от
депресивния и страхово-тревожния регистър, по-рядко от гневно-раздразнителния, като
последните са насочени най-вече към майката и приятеля.
С помощта на идентифицирани автоматични мисли и техниката падаща стрела,
пациенткаката успя да достигне до свои базови вярвания и прилежащите им правила и
допускания. Например от автоматичната мисъл: „да направя нещо нетипично” → да направя
нещо, което не е част от характера ми → да рискувам → да има възможност да се проваля →
да се чувствам неудобно → да се чувствам жалка → да не съм достатъчно добра да получа
нещо/да направя нещо. По този начин се установиха базови вярвания: „не съм достатъчно
добра“ и „другите ме използват“, както и специфичните за случая допускания: „ако
изразявам емоциите си, значи съм слаба; „ако не внимавам и не демонстрирам сила и
неуязвимост, другите ще ми се качат на главата“. Правилата, които водят поведението и
възприятието на пациентката са насочени към повишен контрол, особено в изразяването на
емоциите и стремеж към перфекционизъм. Следствие от тези правила и допускания е
затруднена комуникация с майка й и с някои връстници от приятелската група. Това е
препятствие, водещо до невъзможност за работа въху и подобряване на междуличностните
взаимоотношения.
Преди започване на терапевтичната работа с помощта на супервайзора на случая
много ясно бяха очертани рисковете за пациентката в бъдеще предвид анамнезата. Те
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включваха повторна проява на депресивната симптоматика; повишено внимание относно
суицидни мисли; риск от разстройство на храненето; задълбочаване цикличността на
настоящите взаимоотношения и невъзможност за раздяла и промяна поради страх от загуба
на обект.
Освен върху изследване на проблемите от настоящето и обвързаността им с
травматичното минало на пациентката, внимание беше отделено върху разглеждане и
подкрепа на нейните ресурси. На първо място като артистична способност, интерес и
конструктивен начин за справяне беше изведена фотографията. Беше отделено време за
реалистично изследване на академичните и професионални стремежи, които са в посока
съдебна медицина. Пациентката дава данни за добри умения за формиране и поддържане на
приятелски отношения, за наличие на приятелска група и за по-близки приятелства.
Външният вид и желанието да полага грижи за себе си е друг фактор, който може да
допринесе за личностно балансиране и защита срещу стресори от средата. Не на последно
място беше работено върху мотивацията на пациентката да не се повтори депресивната
симптоматика и регулярното посещение на терапевтичните сесии. Може да се отбележи, че
мотивацията й за промяна остана висока в продължение на цялата терапия.
След детайлно разглеждане на причините за чувствата и страховете, свързани с баба й
и тяхната обвързаност с ранния й опит, и след вентилиране и преработване на част от
афектите, свързани с конкретни ситуации в настоящето и по-задълбочено разбиране на
механизмите, които водят до тези афекти, пациентката реши да предприеме активни
действия за разрешаване на своя вътрешен конфликт относно баба си, като започне да
прекарва повече време с нея и ходи да я вижда по-често. Това намали чувството й на вина и в
следващите сесии тя се съсредоточи енергията си за работа върху други проблеми.
В хода на терапията стана ясно, че непредвидимото и разнопосочено поведение на
приятеля на пациентката се обяснява с това, че той рядко изразява емоциите си, по-скоро
остава хладен и въздържан и разкрива своите чувства и мотиви, само когато има риск
връзката наистина да приключи или пациентката се отдръпва емоционално от отношенията
им, като започва да излиза повече с приятели. В работата беше наблегнато на
първопричините за нейните страхове – загуба на първичния обект, чийто симптоми се
виждат в емоциите спрямо баба й и приятеля й. В сесиите се разгледаха много детайлно
двата депресивни епизода и разликите между тях. С помощта на сократов диалог стана ясно,
че пациентката е започнала да се възстановява от втория депресивен епизод преди поправяне
на отношенията в двойката. Беше сложен акцент върху силата за самовъзстановяване, бяха
позитивирани способностите за справяне и личностовите ресурси на пациентката. След
предоставяне на възможност за вентилиране на негативните емоции и преживявания,
натрупани в хода на връзката с приятеля й, беше направен опит за интегрирането им с
позитивни черти от характера му и възстановяване на неговия образа, като за целта беше
използвана домашна работа за откриване и назоваване на конкретни позитивните черти от
характера на приятеля й. След 3 сесии пациентката беше взела решение да се раздели с
приятеля си, като сподели, че терапевтичните сесии са изиграли ролята на подкрепа, която да
даде опора за едно такова решение. Решението й изглеждаше зряло предвид факта, че
нямаше желание да се впуска в нова връзка момчето от приятелската група, което е харесала,
а по-скоро искаше да си даде време да го опознае и същевременно да се развива в области,
които я интересуват и вълнуват като фотография, музика, актьорско майсторство.
След втория депресивен епизод, влошените отношения между майка й и нея обострят
чувствителността на майката и нуждата й да контролира дъщеря си се засилва, като това на
свой ред кара пациентката да се чувства притисната и „задушена”. Този механизъм беше
изследван и подробно подреден стъпка по стъпка, с цел пациентката да разбира по-добре
онова, което се случва около нея, да разбира причините за него, което на свой ред да намали
интензивността на емоциите и объркаността й, свързани с отношенията с родителите й. След
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една от сесиите тя инициира разговор с двамата си родители, в който им каза как се чувства,
когато те упражняват ненужно висок контрол върху нейното поведение. В крайна сметка
успя да постигне промяна в отношението, като майка й намали броя на телефонните
обаждания на ден и количеството въпроси.
В процеса на работа се породи нова заявка, свързана с невъзможност за изразяване и
показване на истинската същност пред хора, които не са й толкова близки, но също и
невъзможност за изразяване на емоции пред родителите си.
По конкретната заявка се установиха два критични инцидента, единият, свързан с
момче, което тя харесва, а другият с родителите й. Първият се състои в това, че момче, от
което тя се интересува и желае да общува се шегува с нея и тя усеща невъзможност да му
отвърне. Съпровождащият афект е на срам и неудобство, като телесните симптоми на
парене по бузите, изчервяване и сърцебиене, още повече го увеличават. Поведението в
отговор на ситуацията е парализа и невъзможност да му отвърне, като последното
съставлява крайният проблем, който пациентката се надява да преодолее. В хода на
терапията се установи, че настоящото ситуация е обвързана с травматично преживяване в
късна детска възраст, когато пациентката е била 5-ти клас е била влюбена в момче с 5
години по-голямо от нея. Когато се е разкрила пред него, той й е казал, че не споделя
чувствата й. Тя е преживяла поведението му като отхвърлящо, а собствените й усещания
са били на срам и неудобство. Тук отвхърлянето от психодинамична гледна точка може
да се разглежда като признак за анален тип симптоматика, при който основният страх не
е от загуба на обект, а от загуба любовта на обекта.
Вторият критичен инцидент е свързан със семейната среда и по-точно описва момент,
в който родителите й и тя решават да си вземат куче. Вътрешно пациентката открива емоции
на ентусиазъм, желание и порив да прегърне родителите си. Но автоматични мисли като
„няма да го направя“ вземат връх над контрола в поведението й, тя се държи дръпнато и не
изразява емоциите си, като последното е нещото, което по-късно я разстройва.
Хипотеза 1: Впечатано, заучено и моделирано при пациентката е, че силните емоции
може да ги изразява само пред себе си (насаме), пред другите е забранено. Това е формирано
от факта, че когато е била дете и дядо й е получил удар, е трябвало да се преструва пред
братовчедка си, че нищо не е станало. Тогава също е плачела сама и баба й не е идвала да
успокои. Резултатът е инхибиране на проявлението на емоциите, но също и последващо
страдание от невъзможността за изразяване.
Хипотеза 2: Пациентката се възхищава от силни и борбени личности като майка си и
баба си, но от личната й история става ясно, че те оцеляват, като се дистанцират и не
показват негативните си емоции пред другите. По метода на моделирането от теорията за
социално научаване или на формиране на Свръх Аза чрез идентификация със значимите
други от психодинами
чната теория, се е формирало допускането: Ако изразявам
емоциите си, значи съм слаба и позволявам на другите да ми се качат на главата.
ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА:
По отношение на невъзможността за изразяване на емоции специално към родителите
открихме, че една от причините тя да проявява сдържаност е, че ако е естествена и спонтанна
това се отбелязва от тях и му се обръща особено внимание, което води до емоции на срам и
неудобство у пациентката, затваря кръга и подхранва афектите от непреработената травма.
Същевременно родителите отправят упреци към нея, че тя не ги обича, защото не го показва.
На този етап, след като тя самостоятелно беше разрешила въпроса с прекаления контрол от
тяхна страна с разговор, предложих да използва същата, вече изпитана и работеща,
стратегия, за да обясни на родителите си как се чувства в тези ситуации. Искреното
споделяне на емоциите за дадена ситуация с участниците в нея е една от най-адаптивните,
ефикасни и зрели стратегии за справяне, обикновено водеща до най-добри резултати.
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За пациентката травматичното преживяване от началото на юношеството означаваше,
че са я „отрязали” и в нея се беше формирал страх да не се случи отново – една от причините
да оставя инициативата за контакт в другия човек и да не изразява себе си докрай.И в тази
травматична ситуация отново виждаме страх от отхвърляне. С помощта на сократов диалог и
когнитивно реструктуриране, посредством генериране на алтернативни обяснения за
смисъла на ситуацията, в която собтствените й чувства не са били споделени, пациентката
успя да преформулира своето възприятие и да интегрира и някои положителни елементи за
ситуацията като например, че другият човек й засвидетелства искреност и уважение, а
самият той проявява смелост и сила на характера, като казва истината за своите чувства,
дори с риск това да я разочарова и нарани.
В хода на терапията се установи също и наличието на вътрешен конфликт, който
прави подобни ситуации почти невъзможни за понасяне. От една страна в нейният идеален
Аз-образ, съставено предимно от стандартите, зададени от родителите й, както и от техния
собствен пример, е съхранен образеца, че в различни ситуации трябва да се подхожда
активно и проблемите трябва да бъдат разрешавани с действие. От друга страна обаче
защитните механизми на нейният реален Аз-образ са свързани по-скоро с пасивно поведение
като оттегляне и изолация. Поради липсата на приемане и интеграция, тези две
противоположни сили водят до вътрешна борба, която допълнително влошава
емоционалното състояние на пациентката по време и след ситуации на отхвърляне или
несподеленост на чувствата, което засилва склонността към предъвкване, премисляне и
самообвинения и в крайна сметка повишава риска от развитието на психопатология.
Пациентката направи спонтанен инсайт, че в други ситуации идеализираната
стратегия за справяне чрез активност не представлява толкова силен императив и тя може да
й се противопостави и да предпочете поведение, което съответства на моментното й
състояние и е в съответствие с реалния й Аз-образ. В сесията успяхме да свържем това, че тя
всъщност е способна да приема както активното, така и пасивното си поведение и това да не
води до самообвинения, с изключение на подобни ситуации. Една от причините за това може
да са силните емоции, които се отключват в такъв момент, поради непреработената травма в
тази област. Първоначалното й усещане за това, че в моменти, в които не успява да отреагира
и да е активна, не е тя и не показва истинската си същност, се замени с разбиране, че човек се
проявява по различен начин в различни ситуации, което има своето обяснение, обвързано с
личната история на човека, че е естествено някои области да са по-чувствителни от други и
че независимо от валентността това са прояви на един и същи човек. Пациентката успя да
свърже различните проявления на своята личност и да затвърди идеята за континуитета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пациентката се включи активно и задълбочено в терапевтичната работа, като използва
ресурсите си за справяне с конкретните проблеми. Успя самостоятелно да преформулира
първоначалната заявка и да открие и други неща, на които би искала да обърне внимание по
време на сесиите. След последната договорена сесия прецени, че се чувства по-стабилна,
отколкото когато е дошла на терапия и взе решение да преустанови сесиите за известен
период от време, осъзнавайки възможността да се върне за консултация или терапия, винаги,
когато има нужда.
Този клиничен случай потвърждава на практика научните данни за ефективността на
когнитивно-поведенческата терапия при лечение на депресивно разстройство. В конкретния
случай тя беше успешно използвана не само, за да възстанови нормалното личностово и
социално фунциониране на пациентката, но и за изследване на причините за появилата се
симптоматика. Фактът, че пациентката притежава висок личностов и интелектуален
потенциал улесни терапевтичната работа и спомогна за по-бързото достигане до инсайт в
терапията. Описаният случай потвърждава възможността да бъде прилагана когнитивно-
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поведенческа терапия още в тийнейджърска възраст, в случаите, когато личностовото
съзряване позволява това да се осъществи. Данните от случая са още едно доказателство за
това колко важна е социалната подкрепа за хода на лечението или превенцията на дадена
психопатология. Навременната психотерапевтична намеса е ключов фактор, който обуславя
по-бързото възстановяване и спомага за затвърждаването и обогатяването на ресурсите за
справяне на индивида.
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НЕЕКСПЕРТНОТО ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ЕМПАТИЯТА
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NON-EXPERT BEHAVIOR AND EMPATHY
IN THECARL ROGERS’ PERSON-CENTERED APPROACH
Assoc.prof. Rossitza Hristova Georgieva PhD, Nikolai Igorevich Bavro PhD
Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of sciences
В доклада се обсъжда експертната функция на психолога като негова професионална роля и нагласа.
Разглеждат се типовете експертно поведение и се въвежда понятието „емпатийна експертиза“.
Специално внимание е обърнато на особеностите и границите на експертното оценяване на „психичната
реалност“, както и на съществуването на множество от „експертни реалности“, съответстващи на
различните парадигми в психологията. Разгледани са преимуществата на неекспертното поведение при
терапевтична работа и супервизия, прилагани в личностно-центрирания подход на Карл Роджърс.
The expert function of the psychologist is being discussed in the paper as an element of his/her professional work
and attitude. Several types of expert behavior are distinguished, and the notion of “empathic expertise” is
introduced. Special emphasis is placed on the peculiarities and the limits of the expert opinion over the
“psychological reality”, and on the existence of a plurality of “expert realities”, corresponding to the different
paradigms in psychology. The advantages of non-expert behavior in psychotherapy and supervision are
discussed, applied in the frame of the person-centered approach of Carl Rogers.

Професията на психолога включва множество дейности и функции, които определят
нейното лице като цяло, а също спецификата на работата в различните и направления. С това
съответно е свързана както общата, така и профилираната професионална идентичност на
психолозите. В нашия доклад предлагаме обсъждане на експертната функция на психолога
като професионална роля и нагласа, особеностите и границите на експертността по
отношение на психичната реалност и възможностите на неекспертното терапевтично
поведение за укрепване на доверието към собствените експертни оценки на клиента относно
неговия субективен и социален опит.
Още от първите курсове в университета всеки психолог придобива усещането и
самочувствието, че разбира по-добре човешкото поведение и душа от останалите. Такова е и
масовото очакване към дипломираните и сертифицирани психолози първо от страна на
техните близки и познати, а по-късно от хората, търсещи професионалната им помощ и
компетентно мнение по въпроси, свързани с психичното развитие и функциониране и
произтичащите от тях последици. В отговор на подобни социални заявки и очаквания много
от психолозите изграждат и пазарно предлагат своя експертен професионален профил. В
повечето случаи той е свързан с тясната им специализация, но много често, главно в
средствата за масова комуникация, се изказват като експерти и психолози, компетентни по
всички въпроси. Наблюдавайки такива изявления можем да се запитаме, с какво експертното
становище на психолога в тези случаи се отличава от мнението на един добре образован и
интелигентен човек. Възниква и въпросът дали, ако на мястото на този психолог беше
поканен за мнение привърженик на друга психологична парадигма нямаше да има
съществено разминаване в експертните оценки. Подобни, но като правило по-сложни казуси
налагат сформирането на експертни съвети за съгласуване на становищата на различните
специалисти.
Такива експертни комисии успешно работят в различни области на
психологията и може да се каже, че психологичната експертиза е търсена и нужна дейност в
социалната практика. Тук ние бихме искали да обърнем повече внимание на себерефлексията
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по отношение на границите и категоричността на експертното знание на психолога и как то
се атрибутира в неговата личностна и професионална Аз-концепция.
Ще разгледаме кратко смисъла на понятието експертиза и формите на експертната
практика преди да ги анализираме в психологичен контекст. Думата произлиза от латинската
„expertus“, което означава „опитен“ - притежаващ специални познания и опит в определена
област от науката, техниката, изкуството и др. Експертизите могат да бъдат от различно
естество. Интересна според нас е типологията на експертните оценки, предложена от
Полонников [2] за сферата на педагогическата експертиза. Той разграничава четири вида
експертиза: „контролно-нормативна“, „квалифицираща“ (интерпретираща), „дегустираща“ и
„разбираща експертиза“. Първият тип изисква наличието на еталон, с който в процеса на
експертизата се съпоставя подложения на оценка продукт. Контролно-нормативната
експертиза оперира с обективни критерии, които могат да бъдат използвани от всеки,
поставен в позицията на вещо лице. Интерпретиращата експертиза включва освен еталонно
сравнение и анализ на обстоятелства, както и произнасяне на лично виждане по спорен
въпрос. Авторът на типологията определя този вид експертиза като диалогична, тъй като
често тя е свързана с отстояване на различни гледни точки по спорни въпроси, изискващи
привличането на авторитети. Дегустацията като експертиза, както показва и нейното
название е неотделима от личността и субективността на оценяващия, на когото се делегират
качествата на познавач в своята дейност. Интересно е обособяването на четвъртия вид
експертиза, наречен разбираща или по-точно казано експертиза чрез разбиране. При нея
„експертът трябва да схване и възпроизведе идеята на автора, да разбере неговия вътрешен
свят, отхвърляйки своя опит и знания и качеството си на външен наблюдател или инспектор.
Той заема позицията на „неразбиращия“, на когото авторът трябва да обясни тънкостите на
своя замисъл.“ [2] Последният вид експертиза до голяма степен съвпада с процеса на
емпатичното взаимодействие, така както той е представен и разбиран в рамките на
личностно-центрирания подход на Карл Роджърс [5, 6, 1], което ни провокира да го наречем
„емпатийна експертиза“ или експертиза чрез емпатия.
Цитираната класификация на експертните оценки може да изглежда спорна, особено
в последния си пункт, но очевидно тя е породена от необходимостта от по-широко
трактуване на оценяването, не само като припознаване на съответствието с определени
норми и идеали, но и като възможност за разкриване на същностни характеристики,
неподлежащи на оценка със съществуващите критерии. Пример за това е неоцененото
приживе творчество на Ван Гог и на много други творци и изобретатели.
Като правило към експертно мнение се прибягва в случаите, когато наблюдаваните
факти и явления нямат еднозначно или очевидно обяснение и анализът им изисква позадълбочено познаване на техния произход и природа. Фактът, че експертът може да види в
дадена ситуация повече от останалите, позволява на някои автори да разграничат
„експертната реалност“ от „обичайната реалност“, т.е. от тривиалното виждане за нещата.
Така например, физикът оценява качествата на определени вещества и материали на
основата на своето знание за тяхната молекулярна структура, което може да бъде
удостоверено със съответните лабораторни изпитания и замервания. В случаите, когато
учените или други специалисти коментират помежду си обекти от своята експертна реалност
те използват професионален език или жаргон, често недостъпен за останалите, което налага
алтернация, т.е. превод от експертен на „нормален“ език. В точните науки и медицината
експертната реалност кореспондира с неочевидни, но достъпни за обективиране елементи от
проучваната реалност, доказателства за което могат да послужат лабораторните изследвания
и анализи, направени с помощта на прецизни измерителни уреди и процедури.
В областта на психологията нещата са по-сложни главно поради факта, че тя изучава
така наречената „психична реалност“, към която са неприложими буквално методите на
естествено-научното изследване. Не случайно бихейвиористите се отказват да анализират
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съдържанието на „черната кутия“ и се ориентират към обективно наблюдаемите и
измерими параметри на човешкото поведение. Това е парадигмата, от позициите на която
се формулират експертни оценки не само относно поведението на човека и определящите
го причини, но и се правят препоръки и модели за явното или неявното му контролиране и
манипулиране. В знаменития дебат между Б. Скинър и К. Роджърс от 1956 г. последният
поставя въпроси свързани с етиката на оценяването и контрола над човешкото поведение
от гледна точка на хуманистичната психология. [7] Той оспорва детерминистичния модел
на Скинър за „предвидимия човек“, т.е. амбицията на поведенческите психолози да
изготвят не само констативни заключения, но и експертни прогнози и съответно да
предлагат психологични технологии за въздействие върху психиката и поведението на
хората. Според Роджърс не е без значение кого обслужват психологичните експертизите, с
каква цел се използват те и прави ли се това в полза на човека или на институциите. Този
спор и до днес не е решен в полза на хуманистичната психология, но смятаме, че нейните
аргументи не са за пренебрегване от психолозите, особено от тези, които формират
професионалната си идентичност .
От момента на своята поява хуманистичната психология остро опонира и на
психоанализата по много базисни за науката и практиката въпроси и принципи. И тук все
още спорни остават разбиранията за природата на психичното, за причинността на
психичните отклонения и затруднения и прилаганите към тях форми на психотерапия. И
днес психоаналитиците претендират за ролята на най-добри интерпретатори на „вътрешната
реалност“, но както знаем още от времето на Фройд, неговите последователи предлагат
своите различни виждания по въпроса, а техните възгледи на свой ред са авторитетни в
рамките на съответната школа, но не и за всички останали психолози. Целта на нашето
изказване не е да търсим аргументи в полза на психологичната парадигма, заслужаваща
ранга на „главен експерт“ по психологичните въпроси. Не бихме искали и да отричаме
експертната функция на психолозите въобще. В редица сфери, оборудвани със
стандартизиран и проверен психометричен инструментариум психолозите изготвят
надеждни експертизи, главно с нормативно-диагностичен характер.
Темата, която искаме да поставим за обсъждане е експертното поведение на
психолога в неговата консултативна и психотерапевтична практика. Разпространено е
разбирането, както сред много от психолозите, така и сред болшинството от техните
клиенти, че търсенето на психологична помощ е търсене на съвет и авторитетно мнение от
специалист в трудна жизнена ситуация или при психичен дискомфорт. Сред търсещите
психологическа помощ преобладават нагласите, че специалистът ще облекчи болката им или
ще подскаже добро решение (лечение) по аналогия с медицинската практика. Тези, които
остават неудовлетворени от предложената им психологична услуга и решават да потърсят
още едно експертно психологично мнение попадат в сложна ситуация, получавайки различно
обяснение и предписание за своя проблем. При посещението на трети специалист клиентът
може окончателно да се обърка от предложения му различен стил на работа и нови
професионални интерпретации. Сред психотерапевтите, обикалящите различните кабинети и
специалисти клиенти често се наричат „професионални“ или „лоши клиенти“, тъй като те не
се подчиняват на предложената им терапия, а влизат в диалог с терапевта или се опитват „да
играят своята игра“ с него. Добри или лоши, за добро или лошо тези клиенти във всеки
случай се превръщат в „информираните клиенти“, запознаващи се отблизо и бихме казали на
свой гръб с многообразието от подходи в психологичната практика.
Всъщност обикалянето на терапевтичните кабинети, както и на медицинските е част
от Пътя на човека в търсене на Истината, който може да завърши с избора на различни
алтернативи от откриване на Учителя, способен да я подскаже до убеждението, че мъдростта
и личните решенията не са приоритет на външните експерти. Но според една стара
ученическа шега когато става въпрос за оценяване, е валидно правилото: „Учителят винаги
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печели“. В крайна сметка експертното мнение има повече тежест от това на клиента и
понякога може да се окаже съдбовно за него.
Случай, в който предоверяването на авторитетите се е оказало трагично е описан от
Карл Роджърс. [6] Става дума за казусът, известен като „историята на Елен Уест“, пациентка
на няколко от най-големите светила в психотерапията от началото на миналия век, такива като
Крепелин, Блехер, Бинсвангер, които след дългогодишното и лечение в крайна сметка се
произнасят на един от своите експертни съвети (консилиуми), че тя не подлежи на
психотерапия. След това свое решение, те я изписват от клиниката, а тя се самоубива. Роджърс
анализира причините за този фатален изход и стига до заключението, че младата жена винаги
се е вслушвала в мнението на авторитетите и им се е подчинявала безпрекословно.
Първоначално това е била волята на авторитарния и баща, който е забранил брака и с любим
човек, по-късно съдбата и са определяли напътствията на нейните трима психоаналитици. Чрез
техните обяснения и интерпретации тя е била способна да разбира своите импулси и действия.
В един момент обаче мненията на лекуващите психотерапевти са започнали силно да се
разминават и нейният случай се е превърнал в поле на спорове и противоречия. Обектът на
този спор вече не е била Елен Уест, а нейният „сложен казус“. Тя, като човек свикнал да се
доверява напълно на експертите се е оказала неспособна сама да продължи да живее.
Във връзка с този случай Роджърс прави едно от важните за своя подход обобщения.
То е че: „Колкото повече разглеждаме клиента си само като обект, толкова повече у него ще
се развива тенденцията да бъде само обект в нашите отношения и съответно спрямо себе си.”
[6] На практика клиентът или другият човек се превръща в „обект“, когато е наблюдаван,
анализиран и оценяван. Ако тези функции бъдат предоставени на експертно лице, то
съответно ще изготви становище относно обекта и предписания (съвети) за действия спрямо
него. Когато заключението на психолога/ психотерапевта е предназначено директно за
клиента му, тогава между тях се установяват йерархични или така наречените
„несиметрични отношения“, каквито са например отношенията лекар-пациент, учителученик, родител-дете. Повечето хора, търсещи психологична или психотерапевтична помощ
имат предварителната нагласа именно към такава диспозиция в отношенията и често са
разочаровани и объркани когато не получават ясни препоръки и отговори на въпросите си.
Трябва да отбележим, че днес повечето терапевтични школи се дистанцират от
авторитарното, патерналистично поведение на професионалистите. Въпреки това те са
ориентирани към терапевтично въздействие, което до голяма степен се гради върху
признаването на авторитета, притежаващ особени знание и умения. Експертната позиция по
своята същност е ролева позиция. Тя осигурява на психолога и психотерапевта надеждна
вътрешна защита и подхранва неговото Его, което е добре известно на всички, работили върху
своята професионална рефлексия. Именно в резултат на такива самонаблюдения Роджърс
стига до интересна констатация: „Започнах да проумявам, че вместо да показвам колко съм
умен и колко много знам, е по-добре да се осланям на клиента за посоката на движение в
психотерапевтичния процес.“ [5, с. 12] Той развива своята теза, че в неекспертното поведение
се крие голям терапевтичен потенциал, пренебрегван от професионалистите.
Според Роджърс, отказвайки се от експертната позиция, освобождавайки се от своята
професионална роля и маска, терапевтът става повече самия себе си и в тази своя „наличност“ се Среща с другия като човек с човек в една възможна равнопоставеност. Срещата
в личностно-центрирания подход се изписва с главна буква, когато става дума не за редови
контакт и комуникация, а за постигането на едно особено състояние на човешка близост,
почти изчезнало от социалното ни общуване. Роджърс е нарекъл това „дълбинна среща“
(„deep encounter“) [4] Тя се постига според, ако като хора и професионалисти сме готови да
се откажем от оценките и диагнозите и се опитаме да приемем другия човек безусловно
позитивно и с емпатия. Последното означава временно да се абстрахираме от своите
професионални знания, възгледи и ценности и да се престрашим да навлезем чуждото
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„феноменално поле“, т.е. да се опитаме да разберем чуждата гледна точка за света. Опитът
показва, че изпълнението на тази задача е по-трудно от експертното поведение, но само в
началото. Емпатичното терапевтично разбиране е увлекателен процес, на взаимно търсене,
чрез допитване доемоционалния и социален опит на клиента, а не до знанията на неговия
терапевт. Това създава увереност у човека, че може сам да формулира и решава своите
проблеми и да бъде главен експерт по отношение на „вътрешната си реалност“ и съдбата си.
Феноменологичната или емпатична ориентация в работата на психолозите и
психотерапевтите заслужава по-голямо внимание и осмисляне като алтернатива на
утвърдените форми на „експертно психологизиране“. Това е мнение не само на работещите в
рамките на личностно-центрираната парадигма, но и на други учени, обсъждащи
методологията и технологията на психологичната практика. Интересна е тезата на руския
психолог А. Пузирей, който разграничава традиционното психологично мислене и
феноменолигичната му алтернатива. Той посочва, че първото има като свой обект „наличния
човек“, който може да бъде описван, обясняван и прогнозиран и тези функции могат да
бъдат изпълнявани от съответните експерти. Различна е функцията на психолога, който
„работи с още не съществуващото, не присъстващото, зараждащото се в човека“. [3, c. 4]
Такава е функцията на акушерката или на фасилитатора, в терминологията на Карл Роджърс,
създаващи условия за „раждане на живия опит“, на непосредственото преживяване и
неговото лично осмисляне от клиента в хода на терапевтичното взаимодействие. Тази
психология, Пузирей определя като психология на бъдещето, но на практика тя отдавна
съществува в рамките на личностно-центрирания подход на К. Роджърс.
Може би за студентите и бъдещите психотерапевти ще е интересно накрая да
споменем, че неекспертното поведение е част не само от терапевтичната работа, но и от
процеса на супервизиране при подготовката на бъдещите професионалисти в парадигмата на
личностно-центрирания подход. Както в терапията, така и при обучението ролята на
авторитетите е силно преувеличена, смята Роджърс. Когато не е оценяван и постоянно
вкарван в определено професионално русло, супервизираният може не само да демонстрира
наученото, но и да се доверява на своята интуиция и собствен опит. Само тогава той ще се
изгради не като епигон на парадигмата, а като самостоятелен и творчески професионалист.
Това е пътят, който Роджърс сам е извървял като новатор и експериментатор в областта на
психотерапията. Той винаги е съветвал своите клиенти, студенти и сътрудници да не се
предоверяват на авторитетите, в това число и на неговия, а да проверяват валидността на
предлаганото чуждо знание чрез собствения си опит. Ще завършим с неговите думи: „„Нито
Библията, нито пророците – нито Фройд, нито изследванията, нито откровението на Бог или
човек може да има предимство пред собствения ми непосредствен опит . … За мен той е
толкова авторитетен, не защото е безпогрешен. Той е надежден, защото винаги може да бъде
проверен при всеки следващ опит.“ [5 с. 24]
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ИНТЕРАКТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН АНАЛИЗ НА
„ГРУПАТА-КАТО-ЦЯЛО“ – СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
В ПОДХОДИТЕ НА ФОУЛКС И БИОН
д-р Надя Любомирова Матеева
Департамент по психология, ИИНЧ-БАН
INTERACTIVE-PROCESS ANALYSIS OF THE “GROUP-AS-A-WHOLE” –
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE APPROACHES
OF FOULKES AND BION
Dr Nadia Lyubomirova Mateeva
Department of Psychology, IPHS-BAS
Резюме: Текстът представя концепцията за интерактивно-процесуалният анализ на „групата като цяло“
(„group-as-a-whole”) на основата на мета-анализ за открояване на основните сходства и различия в
подходите на две от основните направления в груповата психотерапия - школата на груповия анализ на
Фоулкс (Foulkes) и школата на груповите отношения на Бион (Bion). На преден план са изведени
ключовите понятия и техники в двете направления, за които интерактивно-процесуалният анализ на
груповата динамика е с решаващо значение както за груповата психотерапия, така и за работата в
групи, организации и общности в различен социален контекст (образование, труд, социални и здравни
грижи).
Abstract: The text presents the conceptual framework of interactive-process analysis of the “group-as-a-whole”
based on a meta-analysis for highlighting the main similarities and differences in the approaches of two major
directions in group psychotherapy – the school of group analysis of Foulkes, and the school of group relations of
Bion. Key concepts and techniques of both directions are put on foreground as they consider the interactiveprocess analysis of group dynamics are of critical significance both in group psychotherapy and group work in
groups, organizations and communities in a variety of social contexts (education, work, social and health care).

УВОД
Комплесният интерактивно-процесуален анализ на груповата работа и груповата
психотерапия дължи много на няколко ключови концепции, които във втората половина на
XX-ти век и началото на XXI-ви век предоставят теоретична и практическа рамка за
осмисляне на груповата динамика и на груповите процеси, правещи групата нещо толкова
по-голямо
и
по-различно
от
механичната
съвкупност
от
индивидите
в
нея[2][6][9][11][17][24]. Безспорно две от школите в груповата психотерапия с най-голям
принос за въвеждането на системния подход и комплесния интерактивно-процесуален анализ
са школата на груповия анализ на Фоулкс(Foulkes) [12][13][14][15][16][17][18] и
школата на груповите отношения на Бион (Bion) [1][2][3][4][5][6][7].
И двете направления – въпреки различията и конкуренцията помежду си – оказват
съществено влияние върху развитието на теорията и практиката на групово-динамичната
работа. Ключово нововъведение, което обогатява разбирането на групите в психотерапията и
социалната психология е вниманието на Фоулкс, Бион и техните последователи към
динамиката на „групата-като-едно-цяло”(„group-as-a-whole”). Днес, благодарение на тях,
интерактивно-процесуалният анализ от позициите на системния подход към сложността и
хаоса в груповите процеси открива много нови възможности пред груповите психотерапевти
да разглеждат „групата-като-цяло”, т.е. като една органична реалност, описвайки с научна
терминология процесите и резултатите на самоорганизацията в човешките системи(групи),
надхвърляща качествено отделните елементи(индивидите), от които те се състоят
[2][7][10][12][14][16][27]. Този психодинамичен по същността си подход създава реални
условия за осмисляне на привидно случайните, турбулентните и непредвидими
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„превратности” в груповата динамика, които „игриво” реконфигурират груповите феномени
в нови и непрекъснато видоизменящи се форми [5][17][21][25][27][30]. Може дори да се
твърди, че комплексният интерактивно-процесуален анализ на груповата динамика
стои на четири основни понятийни стълба свързани със школата на груповия анализ на
Фоулкс и школата на груповите отношения на Бион и Тавистокския институт, без
познаването на които практикуването на групова психотерапия е всичко друго, но не и
научно-обосновано и достатъчно професионално квалифицирано начинание. Това са:
(а) концепцията за несъзнаваните групови базисни допускания на
Бион[2][3][6][11][27][28];
(б) концепцията на Фоулкс за груповата интерактивно-процесуална
матрица[12][13][14][16][17][20];
(в) системно-психодинамичната теория за човешките групи и организации на
Милър и Райс от школата на Бион[9][11][27][29], и
(г) разбира се, концепцията на Левин за груповите полета, вдъхновена от
Тавистокския му период преди Втората световна война[24].
Двете школи – тази на груповия анализ (Фоулкс) и на груповите отношения (Бион)
оказват решаващо влияние върху формиране на системно-психодинамичното разбиране на
груповите психотерапевти, че хората като членове на група преживяват, действат и
взаимодействат по начини, които имат качествено по-високо ниво на сложност,
непредвидимост и нелинейност, и въздействат върху груповия живот и груповото развитие
по множество сложни, динамични, дори парадоксални начини. Това довежда до отказа на
съвременната групова психотерапия от линейните, опростенчески причинно-следствени
модели на груповия живот, и тласка теорията за груповата динамика напред и отвъд
механичните модели за човешките групи, организации и общности [9][11][30], разглеждащи
я като „шум в системата”. Когато навлизат на територията на груповата психотерапия, както
Фоулкс, така и Бион, директно заявяват, че тя се нуждае от този парадигмален, „квантов”
психодинамичен скок – разглеждането на психодинамиката на груповия живот от гледната
точка на системната концепция за „групата-като-цяло”.
Мета-анализът на изследванията и публикациите в тази област разкрива, че в първите
десетилетия след възникването си след Първата световна война идеите и на двата лагера в
авангарда на развитието на груповата психотерапия – груповия анализ и груповите
отношения – непрекъснато се развиват, сблъскват и взаимно повлияват. Може дори да се
твърди – както прави това Пайнс [27] – че груповият анализ еволюира по-плавно и вътрешно
съгласувано. Школата на груповите отношения на Бион от друга страна, преминава през два
периода, намиращи се до голяма степен в зависимост от интереса на Бион към групите.
Първият период е между 1939 и 1952 година, а втория започва към 1955-та, когато Бион
завърша своя личен анализ при Мелъни Клайн и ревизира с последователите си в
Тавистокския институт много от по-рано формулираните концепции за груповите отношения
– и то почти непрекъснато, чак до 1970 г.
Както Бион (груповите отношения), така Фоулкс (груповия анализ) публикуват
първите си разработки в областта на груповата психотерапия още по време на Втората
световна война (1943-1944г.) [5][13][14][15][16]. Фоулкс, както и един друг лидер в груповодинамичните изследвания – Курт Левин – идва в Англия от школата на немската гещалт
психология, създадена от Голдщайн. Получил класическата си психоаналитична подготовка
във Виена, той се присъединява през 1930г. към Франкфуртския психоаналитичен институт,
където попада под влиянието на социалните психолози Курт Манхайм и Норберт
Елиас[9][30], с които емигрира в Англия след разтурването на института от хитлеристите.
Бион, от друга страна, завършва история и медицина, и има героична военна кариера по
време на Първата световна война. Той е под силното влияние на Уилфред Тротър[28], чиито

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1169

публикации за малките социални групи са приети с ентусиазъм от Фройд[8][19]. Бион се
присъединява към Тавистокската клиника като лекар, ангажиран с програмите за
психотерапия и рехабилитация на травмираните военнослужещи. Това го тласка към
психоанализата и той започва анализата си с Джон Рикман. Запознавайки се в Тависток с
теорията на Курт Левин за психосоциалното поле, Бион стартира груповата си работа,
адаптирайки Левиновата социално-психологическа концепция за Т-групите към груповата
психотерапия на пациентите си.
МЕТА-АНАЛИЗ НА ПОДХОДИТЕ В ШКОЛИТЕ НА ФОУЛКС И БИОН
Фоулкс и Бион споделят принципно идеята за „групата-като-цяло”, но подхождат към
нея по различен начин. Фоулкс от самото начало гледа на групите като психоаналитик с 10годишна практика в областта на индивидуалната психотерапия. Бион започва да работи с
групи като лекар и социален психолог, занимаващ се с предимно с изследване на груповата
динамика, без да има квалификация като психоаналитик в периода преди 1951 г. Това
довежда до редица различия в концептуалната и практическа ориентация на двете школи –
тази на груповия анализ на Фоулкс и на груповите отношения – на Бион. Фоулкс гледа на
себе си като на групов психотерапевт, който се опитва да синтезира психоанализата и гещалт
психологията[12]. Той разглежда всеки член на групата като пресечна точка на груповите
взаимодействия – членовете на групата са точки в едно по-голямо групово поле – в
комуникативната матрица на групата като едно цяло. За запознатите с психодраматичната
идея за диаграмата на социометричния анализ няма да е трудно да видят, че интерактивнопроцесуалната матрица на груповия анализ, предложена от Фоулкс напомня поразително
диаграмите използвани години по-рано от Морено. Интерактивно-процесуалната матрица на
групата, според Фоулкс, отразява съвкупността от интеракциите между членовете на
групата. Характеристиките й се определят от това с какви индивидуални и културни
допускания за груповия живот влизат в групата участниците в нея и от техните специфични
особености в интерактивния им стил – бил той „нормален” или „невротичен”. Според
Фоулкс груповия анализ формулира някои от ключовите си идеи на основата на гещалт
психологията – психотерапията е насочена към групата; груповият психотерапевт не
ръководи групата, а я следва; цел на терапията е „групата-като-цяло”. Акцентът е върху
проблемите, които влияят на групата като цяло, а не само върху индивидуалната
симптоматика на членовете на групата” [12][17][18]. Открояват се 4 основни терапевтични
фактора:
• груповата ситуация стимулира процесите на междуличностна и социална
интеграция, и оказва благоприятно влияние върху изолацията и отчуждението;
• в групите действа „ефекта на огледалото”;
• в групата се активира социалното, колективното несъзнавано, което води до редица
групови процеси и явления с голямо значение в психотерапевтичната работа;
• в групата централно място има интерактивно-процесуалния анализ на
комуникативния и емоционалния обмен между членовете на групата [12].
Фоулкс превръща групово-аналитичните принципи в основен модел за
функциониране на терапевтичната институция – клиника, болница[22][26]. Но, от друга
страна, Фоулкс извежда на преден план в групата отделните пациенти, които са в
съответствие с гещалт-психологическото му разбиране „фигури на фона на груповите
отношения”. В този смисъл, много от пациентите в груповия анализ на Фоулкс се чувстват
индивидуално лекувани, но в средата на груповите отношения помежду си. Основните
интервенции и интерпретации на Фоулкс и последователите му са насочени към начина, по
който индивидуалните членове на групата се свързват с интерактивно-процесуалната
матрица на групата. Когато даден пациент споделя проблемите и преживяванията си в
групата, той излиза на преден план в гещалта на груповите отношения, чувствайки се по-
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освободен и сигурен на техния фон. Това води до изместване на индивидуалните симптоми и
насочване на вниманието към отношенията на пациента с групата. В хода на терапията не
само отделните пациенти научават за себе си и за отношенията си с другите в групата, но и
групата се променя и развива. Групата става все по-гъвкава като интерактивно-процесуална
матрица, което се появява в свободно протичащата групова дискусия. Фоулкс пренася към
този процес психоаналитичната идея за свободните асоциации, които при невротично
разстроените пациенти са подтискани защитно от различни индивидуални съпротиви.
Груповият разговор е мощна сила за преодоляване на ефектите на индивидуалните защити и
съпротиви; въвличайки в себе си отделните членове, той създава условия за лечението им. За
Фоулкс отделните членове на психотерапевтичната група се събират в нея, за да обединят и
изразят индивидуалностите си в интерактивно-процесуалното времепространство на
груповата матрица.
Бион изначално подхожда към груповата работа социално, а не индивидуално. Той си
задава въпроса какъв е еквивалента на индивидуалната невроза в груповия живот. Според
него в индивидуалната психотерапия, неврозата е проблем на отделния, конкретен пациент.
В груповата психотерапия обаче, неврозата е проблем на цялата група[2][5]. Бион тласка
груповата психотерапия към това да наблюдава и осмисля групово-динамичните аспекти на
неврозите и лидерството в груповия живот. Може да се каже, че в сравнение с Фоулкс той
тръгва точно в обратната посока. За Бион индивидите в групата са на заден план – той се
интересува от „групата-като-цяло”, извеждайки интерактивно-процесуалния анализ на
груповите отношения на преден план. Според него хората изначално, еволюционно са
създадени за групов живот. И груповия им живот е движен от техните несъзнавани до голяма
степен „базисни допускания” (basic assumptions) за него. Тези необсъждани в групата, но
наблюдаеми от системно-психодинамично подготвения психотерапевт допускания идват от
индивидуалните членове на групата в средата на групата чрез естествените, биологично
наследени механизми характерни за всички човешки същества. Всеки индивид има и
придобит в развитието му капацитет да се свързва с другите в групата и може да го прави
градивно както е в работните отношения между хората или по три „невротични”, защитномотивирани начина. Модалностите на свързването между членовете на групата се определят
от Бион като „валентности” и те се проявяват като несъзнавани психични
допускания(предположения) – зависимост, борба/бягство или съчетаване. За Бион всеки
индивид е групово същество и сблъсъка с този факт е с критично значение за човешката
индивидуалност, идентичност и за психичното здраве и развитие на личността на всеки
човек. В групите – смята Бион – индивидите в действителност приемат или се борят с
приемането на своята групова същност. „Индивидът е групово животно във война не просто
с групата, но със самия себе си за това, че е групово животно” [2, p.131]. Групата е първична,
дори индивидуалната психоанализа според Бион, е по същество групова психология на
двойката „аналитик-анализиран”. Групата извежда в живота си валентности (базисни
допускания), в които индивидите попадат като в капан и започват да водят борба за
освобождаването и еманципацията си като индивиди. В подхода на школата на груповите
отношения на Бион, самите групи са проблемно несъвършени и препятстват
удовлетворяването на индивидуалните потребности и желания на членовете си. Ето защо,
стилът на интерактивно-процесуален анализ и интерпретация на Бион е насочен
преимуществено към групата и нейните проблеми като група – към груповата невроза. За
Бион „групата-като-цяло” е надиндивидуално равнище на функциониране и развитие на
човешките отношения.
За Фоулкс, „групата-като-цяло” е матрица от взаимнопреплитащи се интеракции на
индивида в групата и с групата. Групите на Фоулкс (групите за групов анализ) не случайно
са много по-популярни от групите за групови отношения на Бион и последователите му.
Тавистокската школа, следвайки модела на Бион призовава членовете на групата да
инвестират енергията си с работа по проблемите на групата, което допълнително ги

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1171

фрустрира с подчертаването предимно на ролята им като част от групата, докато груповия
анализ е насочен към работа с индивидуалните проблеми на груповите членове в групова
среда и с помощта на групата като ко-терапевт.
Санфуентес [28] пръв изследва 26 сесии от 4 терапевтични групи, водени от двама
различни психотерапевти. Той осъществява интерактивно-процесуален анализ на записите
на сесиите, регистрирайки характерните за двата подхода интерпретации –
„хоризонталните”, насочени към „групата-като-цяло”(по Бион) и „вертикалните”, насочени
към един от членовете на групата (по Фоулкс). След хоризонталните интерпретации, похарактерни за подхода на Бион (групови отношения) се наблюдават статистически значимо
повече прояви на групова регресия и отхвърляне на груповата психотерапия от
участниците. Тази тенденция се потвърждава и в груповата работа наблюдавана от автора и
може да служи като косвено доказателство за наличието на връзка между хоризонталните
(по Бион) групови интерпретации и регресията, която снижава вероятността за постигане
на терапевтичен инсайт.
Фоулкс отчита факта, че хората се включват в групи за групов анализ, за да получат
психотерапия на своите собствени проблеми. Бион, акцентирайки върху груповата невроза,
създава по-трудни за разбиране формулировки за целите на групата, което обяснява и
различните възприятия за двата вида групова психотерапия [7][23].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както Фоулкс, така и Бион гледат на груповата психотерапия от гледната точка на
концепцията за „групата-като-цяло”, намирайки се под силното влияние на принципите на
гещалт теорията прилагана към социалната психология и терапевтичната практика.
Различията в разбирането им на тази концепция обаче, води до развитие на две направления
в развитието на груповата работа и груповата психотерапия. Така груповият анализ (школата
на Фоулкс) се интересува от групата като гещалт, в който отделния член на групата изпъква
на преден план като „фигура” на „фона” на интерактивно-процесуалната матрица на
отношенията в групата. Това насочва вниманието към отношенията на индивида към
групата. Оттук невротичните симптоми на отделните членове на групата отслабват с
ангажирането им с интересите на групата и психотерапевта. В Тавистокския подход към
груповите отношения (школата на Бион) групата се разглежда като комплексно
интерактивно-процесуално, групово-динамично поле, а не като комуникативна матрица.
Идеята за неврозата е запазена, но тя се наблюдава и третира на групово, надиндивидуално
равнище като групова невроза и/или социална психопатология.
Фактът че Фоулкс и Бион използват и развиват концепцията за „групата-като-цяло” от
диаметрално противоположни позиции създава богати възможности за съчетаване и взаимно
допълване на двата подхода в практиката на груповия психотерапевт. Може да се каже, че
Фоулкс демонстрира как постиженията на индивидуалната психотерапия могат да се вградят
в груповата психотерапия, а Бион демонстрира как груповата психотерапия може да
използва постиженията на съвременната социална психология и психиатрия. И това е
валидно, не само за груповата психотерапия, но и за груповата работа в различен социален
контекст (образование, труд, социални и здравни грижи, политика).
Специфичен риск, за който груповите психотерапевти следва да си даваме сметка на
основата на предложената тук съпоставка между двата подхода – групов анализ и групови
отношения – е, че при груповия анализ са налице значително повече предпоставки за
допускане на по-високо ниво на влияние на нарцистичните уклони на пациентите върху
процеса и резултатите на терапията. Пациентите в груповия анализ често имат възможност
да се чувстват специални фигури на фона на групата, на чиито индивидуални и уникални
проблеми се отделя специално внимание в психотерапевтичния процес. В Тавистоксия модел
на психотерапия на „групата-като-цяло” поривите на този индивидуален нарцистичен уклон
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на пациентите е естествено сдържан от стила на водещия, който се ангажира предимно с
„хоризонтални” интервенции и интерпретации. Методът създаден от Бион, приоритизирайки
проблемите на „групата-като-цяло” и редуцирайки индивидуалните проблеми до общия
проблем да си човек, т.е. част от човешката общност и обществото, директно се конфронтира
с нарцистичните фантазии и желания на пациента да е специален за психотерапевта и за
психотерапевтичната си група. Това превръща разбирането за „групата-като-цяло” в нейния
Тавситокски вариант (по Бион) в изключително полезна концептуална и практическа рамка
за групова и консултативна работа в организационен и социален, т.е. надтерапевтичен
контекст.
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MORENO, FOULKES AND BION – COMPATIBILITY AND INTERFACES
OF PSYCHODYNAMIC AND PSYCHODRAMA APPROACHES
TO GROUP PROCESSES
Dr Nadia Lyubomirova Mateeva
Department of Psychology, IPHS-BAS
Резюме: Текстът е съсредоточен върху съпоставката на психодинамичния и психодраматичния подходи
към груповата работа и груповата психотерапия. Основните различия в концептуалния апарат на
Морено (психодрамата), Фоулкс (груповия анализ) и Бион (груповите отношения) се обсъждат в
контекста на открояването на ролята на груповия водещ (терапевт); отношението към трансферентната
и ролева динамика в груповия процес; мястото на прозрението, катарзиса, спонтанността,
автентичността и детерминизма на преживяванията, поведенията и взаимоотношенията в групата.
Подчертава се възможността в практиката на груповата работа и груповата психотерапия подходите на
Морено, Фоулкс и Бион да се съчетават и полифонично да се взаимодопълват.
Abstract: The text focuses on the comparing the psychodynamic and psychodrama approaches to group work
and group psychotherapy. Main differences in the conceptual apparatus of Moreno (psychodrama), Foulkes
(group analysis) and Bion (group relations) are discussed in the context of highlighting the role of group
conductor (therapist); considering transference and role dynamics in the group process; significance of the place
of insight, catharsis, spontaneity, authenticity and determinism of experiences, behaviors and interactions in the
group. Opportunities to blend and complement approaches of Moreno, Foulkes and Bion in group work and
psychotherapy practice are emphasized.

УВОД
“I met Dr. Freud only on one occasion. It occurred in 1912 when, while working at the Psychiatric clinic in
Vienna University, I attended one of his lectures. Dr. Freud had just ended his analysis of a telepathic dream.
As the students filed out he asked me what I was doing. ‘Well, Dr. Freud, I start where you leave off. You meet
people in the artificial setting of your office, I meet them on the street and in their home, in their natural
surroundings. You analyse their dreams. I try to give them the courage to dream again. I teach the people how
to play God.’ Dr. Freud looked at me as if puzzled.”
Moreno (1946, pp. 5-6) about his only meeting with Freud [22]

Сравненията между психодинамичния и психодраматичния подход към
психотерапията може би започват от този прословут цитат от автобиографията на Морено.
Тук обаче, си поставяме далеч по-скромна задача от това да правим опит за изчерпателен
преглед на историята и резултатите на тези сравнения. Целта ни е да се докоснем само до
един много по-специфичен аспект в тях касаещ въпроса за съвместимостта и допирните
точки (интерфейса) в психодинамичния и психодраматичния подходи към груповите
процеси[24]. В частност хипотезата, която се опитваме да изследваме е, че има реални
основания да се твърди, че в практиката на груповата работа и на груповата
психотерапия – по-конкретно - подходите на Морено(психодрамата), Фоулкс (груповия
анализ) и Бион (груповите отношения) могат да се съчетават продуктивно и
полифонично да се взаимодопълват.
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НА СЪВМЕСТИМОСТТА

Една от основните разлики между психодраматичния и психодинамичния подходи
касае проблема „детерминизъм-спонтанност/креативност”. В психоаналитичната
доктрина, от която произлизат в една или друга степен и двата основни психодинамични
подходи към груповата психотерапия – груповия анализ (Фоулкс) и груповите отношения
(Бион) – принципът на психичния свръхдетерминизъм заема централно място (Freud
1915-16 p. 27-28)[13]. В психиката, както и въобще в природата, нищо не става случайно.
Всяко психично събитие е детерминирано от другите, които го предхождат... и всичко в
психичния живот на човека е взаимносвързано и взаимнообусловено, твърди Бренер [5, p.
12]. Около този принцип се изграждат както техниките на индивидуалния анализ, така и
много от постулатите на груповия анализ на Фоулкс и на груповите отношения на Бион –
например, при изследване на феноменологията и динамиката на преноса/контра-преноса,
сънищата и груповите неврози в динамичната групова психотерапия. Без придържане към
тезата за психичния детерминизъм, например, в динамичната групова психотерапия не би
могло да се приписва значение на специфичните „смущения” и „инциденти” в груповата
динамика на терапевтичните групи, нито да се дават смислени интерпретации на
психодинамичните и групово-динамични симптоми, наблюдавани в тях[2][11].
Морено, обаче, има за своя водеща концепция в лицето на доктрината за
спонтанността и креативността [21][22]. Спонтанността се разглежда от него като
несъхраняема форма на енергия, която се усвоява незабавно в текущия момент, „тук и сега”.
Така самото „загряване” в психодрамата се определя като „оперативен израз на
спонтанността” (погледнете: “Who shall survive?”, p.42)[23]. Казано по друг начин,
спонтанността е моментната, ситуативно-процесуална свобода (автентичност) на човека да
прави нови избори и да се освободи, т.е. да отключи креативността си в търсене и създаване
на нови решения на проблемите си. Морено описва креативността като нещо, което
съществува навсякъде, но се нуждае от спонтанността като катализатор, за да се актуализира
и изрази. Вселената – твърди той – е безкрайна креативност и нейният видима дефиниция е
детето. Вселената на човека е изпълнена с продукти на взаимодействието между
креативността и спонтанността му – зачеването, раждането и отглеждането на бебета, новите
произведения на изкуството, техническите изобретения и възникването на нови социални
институции. Без спонтанността, креативността е лишена от жизненост; без креативността,
спонтанността е напразна и безплодна. Спонтанността действа само в настоящето,”тук и
сега” и така непрекъснато тласка човека към намиране на адекватни реакции на новите
ситуации или на нови отговори на познатите ситуации. Според Морено и психодраматерапевтите голяма част от психопатологията и социопатологията може да се припише
именно на недостатъчното развитие или прекомерното подтискане на спонтанността. Ето
защо тренирането й е най-важната практика за психотерапевта – „тревожността е резултат от
„загубата” на спонтанност” [21, pp. 11-14].
Концепцията за биологично детерминираната жизнена енергия или либидото е
друга фундаментална психодинамична обяснителна схема. Тази жизнена енергия се
демонстрира още от самото раждане на индивида и се изразява чрез психосексуалните
потребности на индивида, които намираме в различни форми както индивидуалното
развитие, така и в междуличностните и груповите отношения на човека. Повечето
психодинамично ориентирани психотерапевти я разглеждат като относително константна,
аналогична на физичната енергия. За Морено това допускане е изцяло неприемливо: „В
подобна затворена психодинамична или социодинамична система няма място за
спонтанността. Ако енергията на либидото трябва да остава постоянна, то социалнопсихологическия детерминизъм е абслолютен” [22, p.16]. За Морено човек е преди всичко
действащ „актьор”, който е екзистенциално-психодинамично свободен да прави свои
собствени избори и да се свързва отговорно със света и другите хора, споделяйки с тях
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креативността си. Динамичната групова психотерапия (груповия анализ и груповите
отношения) преминала на позициите на „теорията на обектните отношения” още в средата на
XX-ти век споделя с Морено отказа си от ортодоксалната теория на Фройд за инстинктите.
Интерперсоналният подход на Фоулкс (груповия анализ) и социално-психологическия
подход на Бион (груповите отношения) са по-скоро в съзвучие с психодраматичното
разбиране за екзистенциалната свобода, отговорност и креативност на човека [2][11][12],
отколкото с класическата теория за инстинктите на Фройд.
Съгласно психодинамичните модели за психичната организация тревожността и
психоневротичните симптоми са резултат от несъзнавани конфликти между Едиповите
импулси идващи от „То” и „Аз”-а. Тревожността е реакция на заплахите за Аз-а, а
симптомите са резултат от защитните компромиси между „То” и „Аз”, отразяващи
изтласкването на съдържанието на неприемливите желания от съзнанието на цената на
психодинамичното изразходване на психичната енергия за интрапсихична, групова или
социална защита на Аз-а. „Ползата” е свободата от екзистенциалната (нормалната) и
невротичната тревожност, която би породило осъзнаването на конфликтите. Този
психодинамичен процес на защита може да се осъществи в интрапсихичен, груповодинамичен и социален план по множество начини благодарения на огромния репертоар от
психични, групови и социални защитни механизми и тактики [13][14]. При нужда от
допълнителна енергия за защитно неутрализиране на конфликтите често се наблюдава
повече или по-малко сериозно „свиване на Аз-а”. Така неврозата може да възникне и в найзрелите години на човека – например, когато конфликтите в интимните, груповите и
социалните отношения събудят Едиповите му, инфантилни конфликти. Аз-ът има функциите
на психосоциална адаптация към реалността в това число и чрез защитната неутрализация на
неприемливите импулси и трансформацията на енергията им за нормалното си
функциониране.
Морено отхвърля базираното на биологизаторски редукции обяснения на личността.
Неговата гледна точка е изначално екзистенциална и социална. За него в груповата и
социалната среда хората се различават по степента на свобода да са креативни, отговорни и
спонтанни, което се проявява най-ярко в човешките и обществените отношения [16][21].
Вместо теория за интрапсихичната организация и структурата на личността, Морено
предлага своята теория за ролите и тяхната динамика. Ролята е „формата(модалността) на
функциониране, която човек приема в определен момент, за да отговори на конкретната
ситуация, в която той взаимодейства с другите и света” [22, p.62]. Според Морено има три
типа роли, изразяващи физиологичните, психичните и социалните измерения на Аз-а. Той ги
определя като психосоматични, психодраматични и социални роли като всяка от тях има
когнитивни, емоционални и поведенчески компоненти и задължително поне две страни
(„Няма бебе без майка!” - казва Уиникът[10]). Миналият опит на индивида и културата
изграждат всяка роля, която има своите лични и колективни аспекти. „Функцията на ролята е
да навлезе в несъзнаваното на индивида от страната на социалната действителност и да внесе
форма и ред в него”[22, p.63]. Така обществото незабележимо повлиява и най-дълбинните
интрапсихични нива на функциониране и развитие на индивидуалността. Според Морено
изобилието на роли и гъвкавостта в изпълнението им е това, което ни прави и по-зрели и посвободни, творчески и здрави индивидуалности. Ролите, които не можем да изразим
адекватно в живота си оказват натиск върху вече изпълняваните от нас роли и това поражда
екзистенциална тревожност и неисгурност. Усвояването на нови, изразяването на латентните
и подготовката за бъдещите роли е важна част от психотерапията, основаваща се на
принципите на психодрамата. Задачата на клиничния анализ на ролите и на клиничните
ролеви игри в психодрамата и груповата психотерапия е да се осъзнаят и осмислят
несъзнаваните процеси водещи до формирането, подтискането или изчезването на ролите –
били те функционални или дисфункционални [9].
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Класическата психоаналитична теория е тясно фокусирана върху индивида.
Психичната система е описвана като единна и постоянна, търсеща енергиен хомеостазис
организация, а дефицитите в тази организация се интерпретират психодинамично като
фактори и критерии за психично разстройство (дезорганизация). Груповият анализ (школата
на Фоулкс) и груповите отношения (школата на Бион и Тавистокския анализ)[6] – както вече
отбелязахме по-рано в друг текст [1] се приближават в значителна степен до една поинтерперсонална, социално-психологическа и екзистенциално-психодинамична линия на
концептуална и практическа ориентация, която ги сближава с психодраматичните
разбирания за груповата психотерапия на Морено. Цел на психотерапията е не само да се
постигне инсайт за несъзнаваните части на интрапсихичните конфликти, но и да се
реализира интерактивно-процесуален анализ и емоционално-наситена, автентична
трансформация на трансферентната и ролевата динамика на междуличностните и групови
процеси в терапевтичната среда на групата. Това сближава динамичната групова
психотерапия и психодрамата, която е вдъхновена от екзистенциално-психодинамичните
модели за човека (Киркегор, Бергсон, Бубер)[16]. Така както в психодрамата (Морено), така
и в груповия анализ(Фоулкс) и груповите отношения (Бион), фокусът е пренесен върху
автентичните междуличностни (групови) отношения и психодинамиката на груповите
процеси, върху случващото се „тук и сега” и върху множествеността и развитието на ролите
на индивидите в средата на груповата психотерапия. Индивидът се разглежда като изменчив,
променящ се и полицентричен. Интрапсихичната му самоорганизация е функция от
спонтанността му в актуалната групова ситуация, динамиката на която има огромен
потенциал за иницииране и осъществяване на личностна промяна, в това число и на
терапевтична трансформация чрез постигане на една по-реална и по-действена ситуативнопроцесуална автентичност
(спонтанност) на преживяванията,
поведенията и
взаимодействията на хората в групата и обогатяване на техния социален репертоар от
креативни роли и екзистенциални избори[3][4][7][17]. Това, което сближава още повече и
прави съвместими психодрамата, груповия анализ и груповите отношения е отдалечаването
им от класическата психоаналитична теория и практика, и насочването им към системнопсиходинамичното и гещалт-психологическо изследване на груповата динамика. Както в
психодрамата(Морено), така и в груповия анализ(Фоулкс) и груповите отношения(Бион) е
невъзможно да се игнорира уникалността на отделните индивиди в психотерапевтичната
група (общност). В действителност, и трите подхода насочват терапевтичния процес по свой
специфичен начин и с различни техники към една и съща цел – да се постигне
освобождаване и еманципация на индивидуалността на човека като в същото време се
укрепят неговите собствени граници, маркиращи уникалната му психосоциална идентичност.
На основата на общата си надиндивидуална, интерперсонална ориентация към интерактивнопроцесуалния анализ на груповата динамика в психотерапевтичната ситуация и трите
подхода стават не просто близки и съвместими в практиката на груповия психотерапевт, но и
полифонично допълващи се както на концептуално, така и на методическо, технологично
ниво. Те разглеждат и описват случващото се в една и съща психотерапевтична група от
различни ъгли, за да изградят едно интегрирано и многомерно интерактивно-процесуално
разбиране на груповите процеси и промените в средата на груповата психотерапия [16][24].
Специфично предизвикателство в съчетаването и взаимното допълване на
психодрамата, груповия анализ и груповите отношения е разбирането им за ролята на
груповия психотерапевт. Ако в индивидуалната психоанализа идеалната позиция на
психотерапевта е да бъде „празен екран”, върху който пациента да проектира своите
трансферентни фантазии в среда, в която терапевта се придържа стриктно към принципи
като неутралността, внимателното съблюдаване на външните рамки на аналитичния процес и
отказа да се удовлетворяват инфантилните потребности и желания на пациента, то в
груповия анализ(Фоулкс) и груповите отношения(Бион) стилът и присъствието на
психотерапевта в групата са много по-различни. Задачата на терапевта е не само да разбира
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несъзнаваните аспекти от комуникацията и поведението на пациентите в групата, за да може
с интерпретации и други интервенции „вертикално” да им помогне да постигат
инсайти[2][3].
Морено също подчертава, че в срещата между двама души или в средата на
психотерапевтичната група централно място в поведението на психотерапевта има
способността му за автентично, спонтанно и неподправено реципрочно присъствие и
свързване („теле”) в групата, което да му дава свободата да е е самия себе си, да е прозрачен,
а така и да служи на групата като реален модел. В психодрама-терапията психотерапевтът
заема една много активна позиция, поемайки отговорността да продуцира психодрама, която
е смислена за протагониста и за групата като цяло. Това винаги е една сложна задача в една
много сложна групово-динамична ситуация, която изисква психотерапевта да разчита на
собствената си спонтанност (ситуативно-процесуална автентичност) и креативност,
съчетавайки отговорностите на продуцент, терапевт, аналитик и лидер на
психотерапевтичната общност.
Както в психодрамата, така и в груповия анализ и груповите отношения се признава
ролята на трансферентната и ролевата психодинамика в групата – психотерапевта
винаги повлиява това, което се случва в психотерапевтичната група, дори когато само я
наблюдава. И трите школи в груповата психотерапия категорично се отдалечават от идеята
за „празния екран” на психоаналитика, изследвайки интерактивно-процесуалнатата матрица
на многопосочния, многопластов и в голямата си част несъзнаван комуникативен, ролеви и
емоционален обмен в психотерапевтичната група (Greenson 1981). Те по същество
препоръчват на психотерапевта един стил на автентично присъствие в групата, насочен към
максимизиране на градивните, работни групови отношения чрез откритост, емпатия и
споделена креативност (p.108), [17].
В организацията на работната среда, в която се осъществява груповата психотерапия в
трите школи – психодрамата, груповия анализ и груповите отношения – също се откриват
повече сходства, отколкото различия [8][18][25]. От психодраматична гледна точка, сцената
за психодрама може да бъде разположена където са пациентите – включително в домовете и
на работните им места, ако е необходимо. По същество, обаче, груповата психотерапия се
нуждае само от едно „достатъчно добро” групово пространство.
Работата с трансферентната динамика е реалност и в трите направления на групова
психотерапия, които разглеждаме. Понятията „пренос”, „контра-пренос” и „теле” често се
използват от представителите им във връзка с ирационалните чувства и нагласи на
пациентите към терапевта и между членовете на психотерапевтичната група, възникваща на
всички етапи от психотерапевтичния процес[11][13][15][19][20]. Не е рядкост например,
групови аналитици да говорят за разликата между „пренос” и „теле”, използвайки
оригиналната концепция, която Морено развива на базата на своята социометрична работа.
„Теле” е процесът на взаимно привличане-отблъскване на хората, специфичния емоционален
поток, от който се състоят отношенията на реципрочна емпатия в човешките, интерсубектни
(„Аз”-„Ти”) взаимодействия[21, p.25][16][17], за разлика от трансферентните („Аз”-„То”)
процеси, в които на другия се гледа по-скоро като на обект, отколкото на друг субект в
отношенията. Морено разглежда преноса именно като разстроено „теле”. Съвременните
представители на психодрамата, подобно на представителите на школата на груповия анализ
и школата на груповите отношения споделят в една или друга степен и разбирането за това,
че работата с преносите, които се наблюдават между членовете на психотерапевтичната
група и между тях и психотерапевта са с централно значение за хода и резултатите на
терапевтичния процес. Тяхното изследване, включително с методи като психодраматичната
размяна на ролите, групово-аналитичното изследване на интерактивната матрица на групата
или характерните за школата на Бион „хоризонтални” интерпретации на действащите в
групата като цяло базисни допускания дава възможност трите направления в груповата

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1179

психотерапия реално да се взаимодопълват и обогатяват. Преносите могат да се изследват от
три гледни точки – като специфични дисфункционални ролеви констелации, както правят
това психодрама-терапевтите, като психодинамично задвижени интеракции в групата или
между групата и психотерапевта (груповия анализ на Фоулкс), или като манифестация на
действащото в групата като цяло несъзнавано базисно допускане „зависимост” (групови
отношения по Бион). От друга страна, идеята за „теле”, за реципрочната емпатия и
симетричния емоционален поток в групата, развита от Морено в областта на социометрията
има своята реална приложна стойност и в рамката динамичната групова психотерапия (по
Фоулкс или по Бион) при изследването на междуличностната и груповата динамика и
особено на нейните невербални измерения[2][12].
Както всички знаем понятието “катарзис” идва от Аристотел и означава
емоционално пречистване. Оригинално то се използва, за да обозначи освобождаването на
емоциите на зрителите на драматични театрални постановки. Фройд първоначално,
намирайки се все още в зоната между разочарованието от хипнозата и зачеването на
психоанализата, смята именно катарзиса за основна функционална цел на психотерапията.
Изоставяйки тази идея той замества катарзиса с инсайта като цел на динамичната
психотерапия. Това е все още основната цел на класическата психоанализа. Груповата
психотерапия, обаче, отива далеч отвъд това разбиране – твърде много пациенти постигат
реално инсайт, но това не води до подобрение в състоянието им. Както динамичната групова
психотерапия (групов анализ и групови отношения), така и психодрамата са в пълен
консенсус по отношение на това, че постигането на терапевтични резултати изисква
инсайта да има своите реални корени в емоционалния живот на пациентите и на
групата, в която те осъществяват психотерапията си. Морено описва това с термините
„пасивен катарзис” и „активен катарзис”, анализирайки разликите между катарзиса при
усвояване на „културните консерви” като театралните постановки, телевизията и киното, от
една страна, и психодрамата и груповата психотерапия, от друга [22, p.55]. Без съмнение
може да се приеме, че не само психо- и социо-драмата разглеждат катарзиса като важен
терапевтичен и интегриращ фактор в груповата психотерапия наред с инсайта и то
„действения инсайт”, както много психодрама-терапевти предпочитат да го
наричат[16][17][25]. Въпреки множеството концептуални и технически различия между
школите на Морено, Фоулкс и Бион, те смятат както инсайта, така и катарзиса за мощни
терапевтични фактори в груповата психотерапия.
Друга важна допирна линия сближаваща психодрамата и динамичната групова
психотерапия в школите на Фоулкс и на Бион е отношението им към „тук и сега”. Терапията
според тях, в действителност, винаги протича само в настоящия момент, „тук и сега” – дори
когато в терапевтичната група се обсъждат минали събития и преживявания или
проектирани в бъдещето желания и фантазии на пациентите. В този смисъл, както
представителите на школата на груповия анализ (Фоулкс), така и представителите на
груповите отношения (Бион) използват описания, сходни на тези в психодрамата. В
динамичната групова психотерапия и психодрамата вниманието е фокусирано към
проблемите на членовете на групата и на “групата-като-цяло”[1], преживявани и
манифестирани в реално време, „тук и сега”. Много от първоначално предложените от
Морено техники на психодрамата – като свободното движение във времето – днес се
прилагат широко в динамичната групова психотерапия. И обратно, много от понятията на
теорията на „обектните отношения”, формулирани първоначално изцяло в
психодинамичната традиция, днес са естествена и неотменна част от работата на
психодрама-терапевтите[10][16, p.13].
Друга обединяваща трите направления в груповата психотерапия територия е
използването на концепции и методи с произход от гещалт-психологията. Не е
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необичайно да се чуят изказвания на представители и на трите школи, в които се говори за
„патологични или дисфункционални гещалти” или „гещалти на справянето”[8][9].
Същото може да се каже и за изначално психодинамични конструкти като
концепцията на Бион за несъзнаваните „базисни допускания” в групите, която се използва
и от психотерапевти с психодраматична и групово-аналитична ориентация. Известен
исторически факт, е че както Фоулкс, така и Бион и Морено в работата си с групи извличат
много повече сближаващи ги идеи от гещалт-психологията, социалната психология и
екзистенциализма, отколкото от класическата психоанализа на Фройд. Морено гледа на
индивида като определян чрез социалните роли, които усвоява в отношенията си с другите в
„социалния атом” [22, p.27][23]. Бион смята човека за изначално определен от мястото му в
групата, от която се опитва да се еманципира[2], а за Фоулкс груповия анализ като
психотерапия е винаги нещо повече от психотерапия на индивида в групова среда[12].
Както вече стана дума, теорията за обектните отношения [10] е ключовия,
обединяващ психодинамичния и психодраматичния подходи към груповите процеси и
груповата психотерапия свързващ елемент. Пол Холмс, британски психодрама-терапевт и
психоаналитик с ориентация към обектните отношения описва елегантно възможностите за
съчетаване и взаимнодопълване на психодраматичния и психодинамичен подходи в
груповата психотерапия на основата на теорията за обектните отношения в известната си
книга, “The Inner World Outside” [16] като творчески акт, нужен за развитието на всеки
съвременен групов психотерапевт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на груповата психотерапия е пряко свързано с еволюцията на
взаимодействието между психодинамичния и психодраматичния подход към груповите
процеси, представлявани от едно великолепно „трио” – Морено, Фоулкс и Бион, - и тримата
с много последователи. Не е ясно дали тримата биха се съгласили техните идеи и подходи в
груповата психотерапия да бъдат съчетавани. В действителност, много от идеите и на
тримата имат достатъчно мощно самостоятелно въздействие върху теорията и практиката на
груповата психотерапия. Взети заедно, обаче, тези идеи методи овластяват допълнително
груповия психотерапевт да изследва интегративния им потенциал като взаимнодопълващи се
и взаимнообогатяващи се подходи в изследователската и терапевтичната практика в
човешките групи, организации и общности.
Естествено е много от идеите и методите на работа създадени в психодрамата да
проникват в груповия анализ, много от идеите на Бион (школата на груповите отношения) да
се използват от психодрама-терапевтите груповите аналитици, и т.н. Може би Морено би
казал в подкрепа на хипотезата ни, формулирана в началото на този текст, че именно в този
едновременно спонтанен и креативен процес на интеграция и взаимнодопълване груповите
психотерапевти откриват и създават свои нови възможности полифонично да използват и
надграждат подходите и постиженията на Морено, Фоулкс и Бион, оставайки лоялни както
към всеки един от тях, така и верни и на тримата.
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РОЛЯ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА
ПСИХОСОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ КЪМ ЖИВОТ С ОНКОЛОГИЧНА
ДИАГНОЗА
Биляна Николаева Великова – Цонкова,
гл. ас. д-р, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас
0897 99 45 32, bvelikova@yahoo.com
Докладът разглежда влиянието, което оказва диагностицирането с онкологично заболяване върху
междуличностните отношения, както и значението на социалната подкрепа за психосоциалната
адаптация към новата жизнена ситуация.
Дискутира се теоретичен модел на ролята на значимите други в психосоциалната рехабилитация след
болестта, както и собствените потребности на близките от подкрепа в този кризисен за семейството и
близките житейски отрязък. Боледуването от злокачествено заболяване провокира значителни промени
в индивидуалното физическо, психологическо и социално функциониране, но също така рефлектира и
върху междуличностните отношения и взаимодействията със значимите други и социума като цяло.
„Социалната нестабилност”, съпътстваща диагнозата допълнително затруднява борбата за оцеляване и
справяне с болестта и нейните психосоциални последствия, но също така разкрива възможност за
преосмисляне и ревизиране на собствените стратегии за справяне с кризисната ситуация и наличната
социална мрежа.
The report examines the impact which the cancer diagnosis causes to the interpersonal relationships, as well as
the importance of social support for psychosocial adaptation to the new life situation.
The theoretical model of the role of the other significant things in psychosocial rehabilitation after illness, as well
as the personal needs of the relatives to support at this critical moment of life for the family and the relatives are
being discussed. The malignant illness provokes significant changes in the individual, physical, psychological and
social functioning, but also reflects on the interpersonal relationships and interactions with other significant
things and the society as a whole.
The social instability that accompanies the diagnosis further hampers the fight for survival and coping with the
disease and not only increases the negative psychosocial consequences, but also reveals an opportunity to rethink
and revise their own strategies for coping with the crisis situation and the available social network.

ВЪВЕДЕНИЕ
Докладът представя теоретичен анализ на влиянието и ролята, които изпълняват
междуличностните отношения за психосоциалната адаптация на личността към живот с
онкологично заболяване. Отчитайки основните дискутабилни въпроси по тематиката, които
са представени в данни от национални и чуждестранни емпирични изследвания, се
конструира хипотетичен модел на взаимовръзката между социалните отношения на
личността, възможните източници на социална подкрепа и перспективите за справяне с
психосоциалните последствия от болестта. На тази основа се формулира теоретикоемпиричен модел на собствено проучване насочено към източниците на социална подкрепа и
ролята, която те оказват върху предпочетените стратегии за справяне с болестта, данните от
което предстои да бъдат публикувани.
Основните структурни компоненти на модела се идентифицират и операционализират
в термините на социално-психологическия анализ, до колкото понятията „психосоциална
адаптация”, „ресоциализация”, „междуличностни отношения”, „социална мрежа” и
„социална подкрепа” се явяват основополагащи за ефективното социално функциониране на
човек след диагностициране с онкологично заболяване.
Важен компонент на теоретичния модел е перспективата на другите – партньор,
родители, деца, семейство, чиито преживявания и страхове, отключени от реалистичната
перспектива за загуба на близък човек оставят своя отпечатък върху процеса на
психосоциална адаптация както на пациента, така и върху тяхното собствено справяне със
ситуацията. Заболяването от животозастрашаваща болест на член от семейството „ситуира”
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парньора и значимите други в различна/променена социална реалност, приписвайки им
очаквания за адекватно изпълнение на новата социална роля – на източници на социална
подкрепа, роля, която се оказва не лека по своята същност предвид факта, че те самите се
нуждаят от ефективна помощ и подкрепа.
Социалната адаптация към новата жизнена ситуация, в която принудително попада
човек и неговото семейство с откриването на болестта предполага преминаване през
продължителен, болезнен процес на преосмисляне и пренареждане на индивидуалните и
семейни приоритети и жизнени планове, процес, в който ролята на другите за приемането на
жизнената реалност е от съществено значение.
Теоретичен анализ на конструктите психосоциална адаптация и социална
подкрепа в контекста на животозастрашаващо заболяване
Процесът на психосоциална адаптация може да се концептуализира в по-широка
рамка чрез промяната в индивидуалното поведение или нагласи за изпълнение на такива
жизнени активности като посрещане на индивидуалните изисквания и изпълнение на
личните цели, изпълнение на отговорностите и поддържане на междуличностни отношения в
условията на справяне с кризисни и стресови ситуации [16].
Причина за процеса на адаптация е състоянието на дезадаптация, което предхожда във
времето и представлява нарушение във взаимодействието между индивида и средата,
заплашващо или с разпадане на връзката, или с зазрушаване на значими свойства и
характеристики на личността, без които тя ще бъде сериозно увредена и няма да е същата [6].
Дезадаптация може ла се дължи на множество конкретни обстоятелства, откъдето и изходите
от нея могат да бъдат най-различни.
В живота на човек се случват жизнени събития, които се явяват критични по своята
същност и последствия и поради това налагат известна промена в различни аспекти от
психологическото и социално функциониране на личността. Подобни ситуации и кризисни
етапи в живота на човек изискват мобилизиране на индивидуалните сили за справяне с тях и
последващ процес на адаптациране [10]. Една част от тези критични промени са предвидими
и очаквани като например прехода от един жизнен етап на развитие в друг, докато други се
случват неочаквано и напълно променят житейския курс на човек без той да е подготвен за
начина, по който адекватно да реагира на случващото се. Подобно събитие е
диагностицирането с животозастрашаваща болест. В този смисъл нуждата от адаптиране към
новата жизнена ситуация, породено от състоянието на дезадаптация следствие от болестта
служи за запазване на хомеостатичния баланс на организма в отговор на заплаха, като
каквато се интерпретират хроничните заболявания и в частност онкологичното заболяване.
В голямата си част изследванията върху психосоциалния аспект на влияние на
диагнозата върху личността първоначално се фокусират върху проучване на промяната в
психологическото функциниране и качеството на живот съотнесени към диагностицирането
с болестта, промяната в здравния статус, и инвазивното медицинско лечение [14]. В
действителност онкологичното заболяване се явява кризисна ситуация, съпроводена с високо
ниво на стрес и повлияваща различни аспекти на психологическа адаптация, включвайки
емоционалното и социално благополучие, Аз-концепцията и начина, по който възприема
собственото си тяло, сексуалното и физическо функциониране [1; 2]. Повечето изследвания
показват, че заниженото качество на живот и психологическо функциониране са транзиторни
и след известен период от време (обикновено година или две след приключване на активното
лечение) се възстановяват до нормалните нива на функциониране [14].
В същото време, преживяванията, произтичащи от диагностицирането с онкологично
заболяване отключват различни процеси на психологическа и социална адаптация [16], които
корелират с процеса на психологическо и социално„справяне” с болестта. Поради това,
концептуализацията на процеса на психосоциална адаптация след диагноза рак трябва да
акцентира както върху промените в психичното функциониране, така и върху промените в
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областта на междуличностните отношения и взаимодействия с другите хора. Болестта „се
появява” в междуличностния контекст, оставяйки своя отпечатък върху отношенита с
околните, „преподреждайки” приятелства и значими връзки, в зависимост от индивидуалната
потребност и възприета социална подкрепа, която те са способни или неспособни да
предложат.
Двете основни дименсии на социалните отношения, които са съотносими към
справянето с болестта са структурните аспекти на междуличностните отношения, т.нар.
социална мрежа и функционалните аспекти на подкрепата, получена от социалната мрежа –
т.нар. социална подкрепа. Данни от проведени изследвания установяват наличието на
значими корелации между наличието на развита социална мрежа и справянето с болестта
[12; 13], при което социалната подкрепа оказва пряко влияние върху усещането за справяне с
болестта. Вероятно това се дължи на факта, че при стресови събития човек търси подкрепа и
съвет от семейството и приятелите си [15] и в този смисъл възприятието, че другите могат и
ще осигурят необходимите ресурси за справяне със стресовото събитие редефинират силата
на негативното събитие и стимулират възприетата индивидуална способност за справяне с
новите изисквания на средата.
Конструктът социална подкрепа се отнася до възприятието на човек, за това дали е
обгрижван, обичан и ценен от другите хора. Счита се, че това усещане за подкрепа и
общност помага при справяне с несигурността на жизнените събития, усилвайки чувството
за самоконтрол [9]. В контекста на онкологичните заболявания социалната подкрепа се
разглежда като мултидименсионален конструкт, състоящ се от емоционална, информационна
и инструментална подкрепа [15].
В последните изследвания в социалната психоонкология се отчита влиянието и на
т.нар. амбвивалентна социална подкрепа, която по своята същност съчетава както позитивна,
така и негативна помощ, заедно повлияващи върху протичането на болестта и лечението. В
по-общ смисъл негативната подкрепа се отнася до отношения, които се възприемат
негативно от ответната страна, въпреки първоначалните добри намерения на извършващия
ги [15]. Анализирайки данни от проведено изследване върху амбивалентната социална
подкрепа, С. Ашида и сътрудници установяват, че социалната подкрепа бива оцени като
негативна, когато функциите и количеството и не съвпадат с очакваните и желани такива [8].
Важно е да се подчертае един различен аспект на разглеждания теоретичен модел за
ролята на междуличностните отношения в психосоциалната адаптация след онкологична
диагноза. Адаптацията към новата жизнена ситуация е процес, през който преминава както
раково болния човек, така и неговото семейство. Много вероятно е близките на онкоболния
човек да демонстрират значително влошаване на физическото си, емоционално и социално
функциониране аналогично на случващото се с техния роднина след диагнозата рак, но за
съжаление липсват достатъчно емпирични данни, които да разкрият цялостния процес през
който те преминават.
В този смисъл най-значимите участници в социалната мрежа на онкоболния човек,
които ще предложат своята социална подкрепа, се оказва, че в не по-малка степен се нуждаят
от социално съдействие и помощ, за да се справят с кризисната ситуация в живота на
семейството. И най-малкото е нужно поне да се да се отчитат техните преживявания (страх,
гняв, неприемане или отричане на случващото се, безпомощност и др) анализирайки
възможностите им и реалната предлагана от тях социална подкрепа.
Изследвания върху измеренията и ролята на междуличностните отношения и
социалната подкрепа за справянето с психосоциалните последствия от рака
Изследванията върху проблема за междуличностните отношения и ролята им за
оказване на социална подкрепа при диагностициране с рак могат условно да се разделят в
четири базисни групи: изследвания съпоставящи целева и контролна група по отношение
възприетото качество на междуличностните отношения след онкологична диагноза;
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лонгитюдни изследвания проследяващи промяната в качеството на отношенията във времето
след диагностициране с онкологично заболяване; изследвания, документиращи общото ниво
на качество на връзките при раково болни хора, и, ретроспективни изследвания, оценяващи
възприетото влияние на диагнозата върху качеството на отношенията с партньора [14].
Методологичните ограничения на така групираните емпирични методи дават насоки за
усъвършенстване на бъдещите изследвания в дискутираната проблемна област. Една от
слабостите на този тип изследвания според А. Торнтът и М. Перез се състои в това, че в
голямата си част те се реализират с помощта на ретроспективни методики, което съответно
води до превес на информацията за възприетото влияние на рака върху отношенията за
сметка на действителните промени, които се случват във времето. Това може да доведе до
подценяване, респ. надценяване на факторите, които оказват положително или отрицателно
въздействие върху междуличностните отношения. От друга страна, повечето участници в
подобни изследвания са хора, които са в процес на лечение (след поставена диагноза и
обикновено след преминала първична интервенция), а липсват данни за дългогодишно
оцеляващи хора и техните семейства. В същото време съгласие за участие в подобни
проучвания обикновено дават хора, които се намират на по-напреднал етап на
психосоциална адаптация, когато шокът от диагнозата и силните гневни емоции, свързани
със страха от смъртта и безкомпромисното разрушаване на житейските планове са изказани
и преработени или дълбоко подтиснати и замаскирани. Що се отнася до партньорските и
семейни двойки, които дават съгласие за участие в подобни изследвания, много по-вероятно
е те да се отнасят силно подкрепящо помежду си, което ги прави не достатъчно
репрезентативни за общата популация на онкоболните хора и техните близки [14].
В съдържателен аспект анализът на изследванията се насочва към три проблемни
области – възприето качество на междуличностните отношения; комуникация между
партньорите, и идентифициране на предикторите на качеството на партньорската връзка [14].
С понятията „качество на междуличностните отношения” и „комуникация” се представят в
обобщен вид възможните вариации на междуличностните взаимоотношения между
партньорите и близките хора, без да се акцентира върху операционализацията на конструкта
„социална подкрепа” чрез възможните му проявления.
Интересен факт е, че значителна част от изследванията върху междуличностните
отношения след диагноза рак се насочват към проучване ролята на партньора – съпруг или
човек с когото онкоболният живее на семейни начала, а по-малко внимание се отделя на
другите членове на семейството, родителите, децата, приятелите и другите източници на
социална подкрепа. Вероятно това се дължи на предположението, че позитивната,
удовлетворяваща партньорска връзка ще бъде ключов компонент за успешната адаптация
към почти всеки аспект на онкологичния опит.
Резултатите от голяма част от проведените изследвания установяват, че качеството на
междуличностните отношения след онкологично заболяване се оценява като високо, а
промяната в тях, ако изобщо се съобщава за такава, е в посока на още по-удовлетворителни
взаимоотношения. Възможно е така получените резултати да не отразяват реалната ситуация
в областта на междуличностните отношения, пропускайски или замаскирайки реално
съществуващи проблеми [14]. В този смисъл, изследователите акцентират върху факторите,
които биха могли да повлияят върху валидността на данните, а именно – пол, етническа и
културна принадлежност и др. [11].
Втората проблемна област съсредоточава научния интерес върху идентифициране на
факторите, които повлияват негативно върху комуникацията в партньорските двойки.
Анализът се насочва към два основни клинични параметра (стадий на заболяването и
странични ефекти от лечението), както и някои демографски характеристики (пол, възраст и
др). Рисков фактор за качеството на взаимоотношенията с партньора се оказва тежеста на
провежданото лечение, тъй като влошеното физическо състояние на онкоболния човек и
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свързаните с болестта специфични нужди, за посрещането на които партньора не винаги има
необходимите ресурси, а също така и възприятието за тежестта на заболяването и нейното
лечение, често водят до сериозен дистрес в двойката. Друг важен фактор е времето изминало
от поставяне на диагнозата и преминалото лечение. Продължителното лечение на което
трябва да се подложи диагностицирания с рак партньор в двойката, резултиращо в
дългосрочна психосоциална дисфункция, както и нуждата от специализирани грижи
поставят във риск взаимоотношенията в двойката, тъй като увеличаващият се във времето и
неотработен емоционален дистрес в много от случаите разяжда, а не мобилизира
партньорската подкрепа [14].
По отношение на демографските характеристики се съобщават следните резултати:
като цяло жените по-често декларират наличието на ролеви проблеми и неудовлетвореност
от семейния живот и парньора си, причините за което могат да се потърсят в няколко насоки.
Данните от проведени изследвания показват, че жените са по-уязвими за психологическия
дистрес от диагнозата отколкото мъжете, независимо дали са в ролята на пациент или
партньор/обгрижващ, което от своя страна предпоставя по-ниската им удовлетвореност от
отношенията с партньора. Възрастовите специфики и продължителността на връзката
оказват нееднозначно влияние върху изследвания проблем. Съществуват доказателства, че
младите пациенти по-често съобщават за затруднения в комуникацията в двойката – почесто инициират или влизат в спорове и се чувстват неразбрани и отхвърляни от партньора
си, което съчетано с възприятието за снижено качество на живот след диагнозата, породено
от ограничените жизнени перспективи и затруднено социално функциониране, предпоставят
необходимостта те да се изправят и да разрешат изключително сериозни психосоциални
проблеми, нетипични за възрастта им [14].
В същото време, независимо от възрастта на партньорите, възприятието за качеството
на връзката преди заболяването се оказва значим предиктор на удовлетвореността от
отношенията след диагнозата. Двойки, които съобщават за високи нива на удовлетвореност
преди заболяването на един от партньорите, е по-вероятно да изпитват по-високи нива на
удовлетвореност и след откриването на рака. Съответно, двойките които изпитват сериозни
затруднения в отношенията си, са в повишен риск за конфликти и проблемни ситуации по
време на или след онкологичното лечение [14].
Като цяло може да се заключи, че така представените изследвания разкриват някои от
специфичните маркери за конфликтност и неудовлетвореност от отношенията с партньора,
но всъщност в голямата си част те акцентират върху негативната симптоматика в областта на
интимните отношения. В действителност онова, от което се нуждае социалната практика са
надеждни предиктори на позитивната адаптация в тази област. Подобна информация би
обогатила разбирането за адаптивните междуличностни процеси, и възможните стратегии за
интервенция. В същото време идентифицирането на рисковите групи хора –
диагностицирани с рак жени и техните партньори, млади пациенти, а също така и тези, чиито
връзки датират от скоро и които се очаква да разполагат с по-ограничен ресурс за подкрепа,
биха могли да се възползват от подходящата за тях психосоциална интервенция.
Що се отнася до качеството на комуникацията между партньорите след диагнозата,
данните от изследванията не са така еднозначни. В теоретичен план откритата комуникация
се явява белег за високо качество на отношенията с партньора и корелила позитивно с
удовлетворението от връзката и нивото на психологоческо функциониране на участниците в
нея. Някои изследователи обозначават откритата, доверителна комуникация като
положителна информационна подкрепа [11]. Тя се отнася до възприятието на пациента и
неговия партньор за дискутирането на теми, свързани с болестта, откритото обсъждане на
преживяванията, породени от диагнозата и чувствата и емоциите, които те са предизвикали.
За да бъде реализирана, откритата комуникация изисква определено ниво на доверие и
интимност в отношенията между партньорите.
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За съжаление, подкрепящите модели за комуникация на преживяванията, свързани с
болестта не винаги са налице, като причините за подобна ситуация не могат да се приписват
единствено на недоброто качество на взаимоотношенията между партньорите.
В действителност се оказва, че в много от изследванията върху проблема се достига до
извода, че затрудненията в общуването представляват най-сериозният проблем в областта на
междуличностните отношения при двойки, в които единият от партньорите страда от рак [17].
Така например жени, диагностицирани с рак на гърдата не рядко съобщават, че се
чувстват изолирани и отхвърлени от значимите други, без да определят своите партньори
като изцяло неподкрепящи ги. В контекста на боледуването от рак проблемната комуникация
се описва като критикуване от партньора на реакциите на пациента спрямо болестта,
умаловажаване на влиянието, което оказва злокачественото заболяване на партньора върху
живота на семейството, което в голяма степен съвпада с описанието на негативната социална
подкрепа [15]. Белег за липсата на открита комуникация е и тенденцията за избягване на
въпросите за възможността рака да рецидивира, за края на живота и смъртта, за болката и
умирането, за загубата на значим човек. Друго измерение на негативната социална подкрепа
е твърде високото ниво на песимизъм и загриженост на партньора, което допринася са
усещането за неразбраност и затруднява откритата комуникация в двойката.
Отваря се пространство за анализ на един различен аспект на социалната подкрепа,
който се отнася до негативните функции, които тя може да изпълнява. Не винаги помощта,
която другите предлагат оказва положително влияние върху процеса на психосоциална
адаптация към болестта, което вероятно се дължи на разминаването между очакванията и
нуждите на болния човек относно конкретния вид помощ, от която се нуждае и тази, което
му се предлага [8]. Подобен пример е оказването на инструментална подкрепа на онкоболен
човек, който я възприема като подкопаване на увереността в собствените сили въпреки
добрите намерения на предлагащия и като следствие от това подобна подкрепа засилва
усещането на болния за несправяне с кризисната ситуация. Несъответствията в нуждите и
вида на предлаганата социална подкрепа успешно се редуцират чрез открита комуникация за
нуждите на всеки един партньор в двойката.
От позицията на онкологично болния човек социалните ограничения (неподкрепящо
поведение) се свързват с чувство, че си неразбран или алиениран. В този смисъл
подкрепящият партньор е този, който осигурява нужното пространство и подходяща
психологическа атмосфера за свободно изразяване и преработване на мислите и чувствата,
породени от диагнозата. Ползата от откритата комуникация се състои във валидизиране на
тези преживявания и емоции, осигуряване на обратна връзка за това как се справя
онкоболния човек с тях, как ги преработва и осмисля, което повишава усещането му за
контрол, както и мобилизира силите му за противодействие и справяне с болестта.
Неподкрепящо е поведение, което прави невъзможно свободното изказване на
преживяванията и емоциите, не позволява ефективната преработка на опита с болестта, така
че да се овладеят и управляват по един ефективен начин стресовите преживявания.
Социалните ограничения от страна на партньора често водят до дистрес и ангажиране с
маладаптивни, избягващи копинг стратегии, което допълнително засилва усещането за
безпомощност и липса на контрол върху ситуацията.
В подкрепа на гореизложеното са данни от изследвания, според които жени, лишени
от подкрепата на семейството си в борбата с онкологично заболяване е по-вероятно да
предпочитат избягващи копинг стратегии, отколкото активно да се ангажират със справянето
с предизвикателствата на новата жизнена ситуация [12]. В същото време удовлетворителните
семейни отношения корелират с ефективна емоционална адаптация към диагнозата рак на
гърдата [17].
В същото време е нуждо да се отчита факта, че социалното функциониране на
личността е преди всичко интерактивен процес и за това фокусирането върху перспективата
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на само един от участниците в него (онкоболния човек) не позволява да се анализират всички
аспекти на динамичните процеси, описващи взаимоотношенията с околните и в частност
значимите други. Данни сочат, че разбиранията на пациента и неговия партньор по
отношение възприетото влияние, което оказва рака върху различни аспекти от социално
функциониране, вкл брачните отношения, комуникационните модели и други се различават,
което налага подробен анализ на техните перспективи.
Структурен компонент на теоретичния модел за ролята на междуличностните
отношения за адаптацията след онкологично заболяване се явява промяната в
психосоциалното функциониране на другите членове на семейството след диагнозата на
техния близък. Така например е установено, че здравият партньор в двойката преживява
силен стрес след научаване диагнозата на своя любим в степента в която, а дори повече от
самия болен. Заболяването на партньора често променя ролевите модели и отговорности,
социалните активности, както и общия емоционален еквилибриум на двойката. В този
смисъл е много вероятно липсата на открита комуникация между партньорите по темите,
свързани с боледуването и болестта да не се явява следствие от нежеланието или
незаинтересоваността на партньора, а като липса на социално умение за справяне с подобна
тежка житейска ситуация или защитен механизъм, обслужващ инстинкта за самосъхранение.
Много вероятно е в личния репертоар за справяне със стресови ситуации на здравния
партньор в двойката да липсва адекватна стратегия чрез която да се противопостави на
незбежните промени в семейния живот, които съпътстват животозастрашаващата болест.
Всичко това идва да покаже, че здравият партньор в двойката и членовете на семейството
като цяло се нуждаят от социална подкрепа и съдействие за справяне с кризисната ситуация,
така че да могат предложат адекватна подкрепа на своя близък онкоболен.
Що се отнася до ситуацията в България, все още липсват достатъчно емпирични данни
за спецификите на психосоциалната адаптация на онкологично болните хора и техните
партньори и семейства, както и предлаганата им социална подкрепа. Изследователският
интерес се насочва предимно към начините за справяне с болестта, възприемането на
собственото тяло и самооценката, качеството на привързаността при онкологично болни
хора [2; 3; 4; 5] или в областта на психосоматиката на онкологичните заболявания [7].
Инициативите за представяне, обсъждане и търсене на решение в публичното пространство
на проблемите, предизвикателствата и преживяванията, които бележат процеса на
психосоциална адаптация на онкоболните хора и техните близки в известен смисъл като че
ли са табу за съвременната психологическа и социална практика, и съответно се оставят в
ръцете на реално заинтересованите (пациентски организации, неправителствени
организации, благотворителни инициативи).
Независимо от споменатите ограничения, получените емпирични данни от български
и чуждестранни изследвания дават ценни насоки за създаване на теоретико-емпиричен модел
за изследване ролята на другите за справяне с последствията от болестта, както и
възможните източници на социална подкрепа, които взаимно да си оказват помощ в
кризисната за семейството жизнена ситуация. В подобен модел основополагащи се явяват
индивидуалните личностови и социални детерминанти, които дефинират процеса на
психосоциална адаптация, а именно – социалната подкрепа, която онкоболния човек
получава от своя партньор и своите близки, както и модела за справяне с болестта. На тази
основа ще се конструира цялостен модел за психосоциална подкрепа след
животозастрашаващото онкологично заболяване, основаващ се на адекватен на участниците
и корелациите помежду им диагностичен фундамент, който заедно с логична теоретична
рамка и доказал се практически опит да подпомогнат психосоциалната рехабилитация на
онкоболния човек и неговите близки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По своята същност боледуването от тежко, животозастрашаващо заболяване
„извежда” човек и неговите близки извън модела на обичайно житейско битие, поставяйки ги
принудително в кризисна ситуация, разрешаването на която изисква експресна мобилизация
на наличните индивидуални и групови (семейни, фамилни, родови, общностни) ресурси и
активиране на наличната социална мрежа за оказване на помощ и подкрепа. Диагнозата на
заболяването е първата стъпка от един продължителен, болезнен, изчерпващ процес, в който
личността и нейните близки трябва да решават задача с множество неизвестни. Справянето с
болестта не трябва е белязано от обречената самотна борба на болния човек с рака, а да се
основава на целенасочен, обмислен и хладнокръвен план за противодействие, в който да се
включи всеки член на семейната общност, стимулиран от подкрепата на своите близки и
социалния ангажимент на обществото.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЕМЕЙНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ
ПРИ КОНФЛИКТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И
РОДИТЕЛСКО ОТЧУЖДАВАНЕ
Мариета Йосифова Дюлгерова, Институт по фамилна терапия – България,
Златка Михова Михова, доц. д-р, Нов български университет - София
USE OF FAMILY COUNSELING AND THERAPY IN CASES OF CUSTODY
CONFLICTS AND PARENT ALIENATION
Marieta Yosifova Dyulgerova, Institute ot Family Therapy – Bulgaria, Zlatka
Mihova Mihova, PhD, associated professor, New Bulgarian University – Sofia
Конфликтите за упражняване на родителски права и родителското отчуждаване са най-голямото
предизвикателство за системното консултиране и терапия поради много високото ниво на негативни
емоции и лошата им регулация при родителите с използването на незрели защитни механизми – два
фактора, ограничаващи диалога и взаимното разбиране, на които разчита фамилната терапия.
Допълнително ограничение са етичните дилеми, които въвличането на детето в конфликта поставя пред
неутралността на терапевта. Намесата на системата за закрила на детето, полицията и съдебните органи,
както и опитите за семейна медиация са неефективни, тъй като разчитат на способността за делови
отношения, която обикновено е блокирана от силните емоции и при двамата родители. Единствената
относително ефективна посока на консултативна работа с родителите е фокусирането им върху
потребностите и преживяванията на детето, което да подкрепи способността им да упражняват попълноценно родителска роля. Опитът на авторите да се работи в екип, като всеки установява
терапевтична връзка поотделно с един от родителите, а системният фокус се поддържа от екипните
срещи, е положителен, но има случаи, в които разговорите само с родителя не са ефективни да се
преодолее свръхценното фиксиране върху конфликта с бившия партньор. Съобщението представя опита
на авторите да развият рефлексивно родителстване в тези случаи чрез базирана върху ментализация
терапия. Методът се реализира чрез семейни сесии с родител и дете, които позволяват на терапевта да
работи „тук и сега”, обсъждайки смисъла на поведението на детето в момента, емоциите, потребностите и
намеренията му. Съобщението илюстрира със случаи как развиването на рефлексия по повод на детето
помага на родителя да възстанови способността си да ментализира и съответно да подобри регулацията
на емоциите си, което го прави по-ефективен в изпълняването на родителската роля.
Custody conflicts and PAS present one of the biggest challenges for family counseling and psychotherapy as the
parents demonstrate a high level of negative emotions and poor ability to regulate them through immature
defense mechanisms. These two characteristics of the parents restrict their capacity to enter a dialogue which is
the main method of family therapy. The ethical dilemmas posed by the involvement of the child are an additional
trial for the neutrality of the therapist. Child protection departments, police and court often feel helpless, and
family mediation fails, because it relies on the ability to exercise task-oriented relationships, which is usually
blocked by the high level of emotions in both parents. The only more or less effective direction of parents’
counseling proved to be the one focused on the understanding of the needs and inner experience of the child,
which supports better parenting. The authors have found it useful to work in a team with each parent
establishing a therapeutic relationship with a different professional and the two consultants maintaining a
systemic position through team discussions. However, in some of the cases meeting the parent individually is not
effective in shifting the focus from the obsession with the partner and the conflict to the child. This presentation
offers the experience of the authors in the promotion of reflexive parenting through mentalization-based
interventions. The method is applied in the form of family sessions with the parent and the child and is mainly
“here and now” type of work focused on the understanding of the meaning of child’s behavior in the context of
the underlying needs, intentions and feelings. Case vignettes illustrate that the development of better awareness
of the child mind helps the parent to restore the ability to mentalize, hence to have better affect regulation and to
be more effective as a parent.

Разводът е силен стресор, нараняващ емоционално семейните членове. След него
съпружеската система престава да съществува, а в родителската трябва да се предоговорят
отношенията и връзките с децата. Високото ниво на тревожност и негативни емоции намалява
способността за регулирането им и блокира ментализацията, необходима за решаване на
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проблема с упражняване на родителските права. Развитието на способността за ментализиране,
позитивното себеусещане и възможността за изпитване на позитивни емоции като радост,
гордост, удоволствие, смях са базисни за добра емоционална регулация [1], а в този момент те
не са на разположение. Процесът на ментализация е умението да идентифицираме емоциите и
потребностите и да ги свързваме с поведението, своето и на другия, приемането на
несигурността, че знаем какво мисли и чувства другият и спокойствието да проверим това, за
да го разберем по-добре [2]. Базираната върху ментализация терапия със семейства е насочена
към промяна на семейните отношения чрез подобряване на способността на родителите и
децата да ментализират и съответно да регулират по-добре емоциите си [3, 4]. Когато
родителите са рефлексивни към детето – усещат, разбират и приемат емоциите, мислите,
потребностите му, себерефлексивни към собствените си преживявания и намерения и
осмислящи връзката и взаимното повлияване във взаимодействието помежду им, те са в
състояние да изпълняват оптимално функциите си, съобразявайки ги по удовлетворителен
начин с нуждите и на двете страни в общуването [5, 6].
В представените три случая семействата са в ситуация след раздяла на съпрузите и са
с направление от отдела за закрила на детето по повод упражняване на родителските права и
като превенция на риска от родителско отчуждаване. В този смисъл идентифицирането на
проблема и решението за семейно консултиране и психологическа работа с детето са им
наложени отвън. Още на първата среща предизвикателство пред терапевта е да се договори
рамката на работа и постигне съгласие за целта на срещите и ангажиране на родителите да
насочат вниманието си към потребностите и преживяванията на детето. Твърде високото
ниво на емоционална експресивност и на двамата не им позволява да останат в родителската
роля и непрекъснато измества комуникацията в посока на неразрешения конфликт от
съпружеската система, обвинявайки се взаимно в лъжа и манипулиране. Допълнителна
трудност за изграждане на връзка с терапевта е провалилият се опит конфликтът между
бившите съпрузи да се разреши на ниво институции. Родителите идват с негативни
преживявания за отхвърляне и неразбиране от професионалистите и с нагласата и
очакването, че фамилният терапевт е поредната инстанция, която ще отсъди кой е прав и
добър и кой – виновен и лош, и ще разпореди кой от двамата е правилният за детето избор.
Идеята за правото и отговорността на родителите да упражняват пълноценно и в интерес на
детето ролята си е изгубена в битката за доказване виновността на другия родител и всички
сили са насочени към това да се дадат на терапевта колкото може повече факти и
доказателства за признаването й. В тази борба е въвлечено и детето, от което се изисква да
каже на терапевта кого от двамата избира. Силната реактивност и невъзможност да
регулират емоциите си, пренасянето на неразрешени проблеми от друго ниво и отказът да
поемат отговорност за поведението си като родители, прехвърляйки я на друг (бившия
съпруг, социалния работник, съда, терапевта, закона), прави невъзможна работата и с
двамата родители в общи срещи. Обсъждайки в екипни срещи как да преодолеем този
блокаж, решихме да излезем от наложената от направлението рамка на разделяне на
родителите и детето и да подкрепим родителите да развият рефлексивно родителстване чрез
базирана върху ментализация терапия, като се работи поотделно с двамата в двойка с детето.
При първия случай в терапия остана само бащата, във втория работата започна и с майката, и
с бащата, но по-късно майката се оттегли и остана само работата с двойката баща-дъщеря, в
третия първоначално майката не се включи и срещите бяха само с бащата и детето, но на покъсен етап продължи и с двете двойки.
Отделът за закрила на детето насочва за психологическо консултиране 12-годишно
момче и родителите му за фамилна терапия поради идентифициран риск от родителско
отчуждаване на детето, което след развода на родителите си живее с майка си и новия й
партньор. На първата среща идва само бащата, който е силно притеснен от изолацията, в
която е поставен синът му – бившата му съпруга не позволява на детето да се среща с баба си
и дядо си, забранила е всякакви срещи и разговори по телефона на детето с баща му извън
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определените от съда, като затруднява и тяхното провеждане. Защитата на детето от
нерегламентирани контакти има като последица спирането му от всякакви дейности извън
учебните и затварянето му вкъщи. Майката не идва и на следващите договорени срещи,
отказва да ползва направлението за семейна терапия за себе си, както и за психологическо
консултиране на детето. На първите срещи, на които е само бащата, терапевтът, изяснявайки
целите, очакванията и идентифицираните проблеми, представя и ментализиращата карта на
взаимоотношенията и взаимодействията, моделите, които затрудняват разбирането на другия
и блокират потенциала за изграждане на удовлетворителна и за двете страни връзка. Бащата
приема предложената от терапевта индивидуална рамка на работа за повишаване на
ментализиращия му ресурс и развиване на умения за по-добро себеразбиране в ролята на
родител и по-добра рефлексивност по отношение на чувствата, мислите и поведението на
сина му в ситуации, които го карат да се страхува, тревожи, срамува, които го объркват и той
губи контрол при изразяване на силно негативните си емоции. Като най-стресиращи и
изпълнени с напрежение ситуации бащата определя срещите със сина си в училище, където
отива, за да го види през междучасията. Майката е забранила да му се разрешават такива
срещи, не го допуска и до родителските срещи, на които изпраща партньора си. В такива
моменти бащата се чувства толкова отхвърлен и дисквалифициран, че не успява да удържи
емоциите си и влиза в словесни сблъсъци с майката и учителите, което има като последица
още по-строги забрани и ограничения за контакти с детето. Анализирахме смисъла на
ситуацията и се опитахме да разберем емоциите на участниците и как повлияват поведението
им. Бащата успя да се придвижи от „толкова съм ядосан и гневен, че не знам какво правя” до
„откривам у себе си много тъга, страхувам се, че губя сина си, срамувам се, чувствам се
безпомощен, смазани са гордостта и себеуважението ми”. И когато се чувства така, той
реагира с вербална агресия и повежда поредната съдебна битка. А как мисли, че се чувства
синът му? „Може би и той като мен се страхува, срамува се от това, което се случва. Може
би затова след подобни изпълнения пред съучениците му се затваря в себе си.” Продължихме
да изследваме моделите на поведение и да търсим смисъла им, да ги свързваме с
намеренията и потребностите, да търсим нови начини за постигането им. В края на срещите
ни бащата сподели, че е по-спокоен и сигурен, когато е със сина си, „сякаш започнах да го
разбирам по-добре, или поне себе си разбирам повече” (усмихва се с лека тъга).
8-годишно момиче след раздялата на родителите си остава при баща си и семейството
му, срещите с майката са епизодични, а след финансовото й стабилизиране и заведеното от
нея дело за присъждане на родителските права отношенията й с бащата на детето се
влошават до степен, че година и половина двете не се виждат. Майката печели делото и след
взимане на детето стриктно следи да се спазва определеният от съда режим на срещи на
детето с баща му, забранено му е да се чува с него и по телефона, ограничават се и
контактите с разширеното му семейство. Първоначално майката е силно тревожна от
срещите на детето и баща му в контекста на терапевтичните сесии, като следи особено силно
да се спазва паритетът им – първо да са нейните срещи с детето, а после тези на бащата и
дъщерята, като изисква в случаите, когато е пропуснала своите, и бащата да пропусне
неговите. Постепенно тревожността й намалява, успокоена от начина, по който се разговаря
в сесиите – с внимание към взаимодействието между майка и дете, без оценка и тестване на
родителските й умения, и тя позволява бащата и детето да се срещат и без да се провеждат
сесии с нея и детето (служебен ангажимент не й позволява да идва на срещите). При
двойката майка-дъщеря прави впечатление поддържането на дистанция помежду им, всяка
рисува своята рисунка в своя край на листа, майката се държи строго и контролира
правилното изпълнение на задачите от дъщеря й, която бързо губи интерес и сменя
заниманията, като непрекъснато следи реакциите на майка си и коригира думите и
поведението си. Коментираме наблюдението и майката споделя, че се чувства отговорна да
„навакса” пропуските у дъщеря си от периода, когато е била при баща си, „а те са много,
само с игра не става, пропуснати са толкова неща, разглезена е, не ме слуша... лесно е да си
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родител, когато оставяш детето при майка си, а ти си правиш каквото искаш”. След
последните й думи детето рязко става и предлага на майка си да си подхвърлят топка.
Разговаряме за смисъла на наблюдаваното като взаимодействие и поведение, за емоциите,
които са в основата им. По същия начин ли компенсирате пропуснатото време и вкъщи? Да,
интеракциите помежду им са същите. Помага ли им да се сближат, така ли искат да бъде, има
ли моменти, когато двете се забавляват, правят нещо заедно просто защото се чувстват добре
и им е приятно, излизат ли от режима възпитание-обучение-дисциплиниране? Как се чувства
детето, когато се говори негативно за баща му? Отвори се пространство за обсъждане и
споделяне, за изследване доколко разбираме какво чувства другият, когато искаме да го
променим и контролираме. Когато детето има възможност да каже как се чувства и какво го
успокоява, кои са любимите му игри и моменти с мама, то видимо се оживява и
пространствено се приближава към нея, улеснява емоционалното свързване.
Връзката баща-дъщеря разбираемо е по-близка и с ясно изразена привързаност. При
една от срещите бащата в процеса на игра с дъщеря си се фокусира повече върху разговора
с терапевта и леко оттегля вниманието си от общото занимание. Детето веднага оставя
играчките и се увисва на врата му, завъртайки главата му към лицето си и настоявайки да
си тръгват вече. „Не, тати, не се глези, знаеш, че не обичам да правиш така. Остави ме,
играй си, сега разговарям.” Често ли прави „така”? „Не, понякога вечер, когато седнем да
вечеряме, започва да се глези и да иска да ставам от масата.” Продължавайки разговора,
става ясно, че това са моментите, когато с тях вечеря и приятелката му, с която
отношенията са в напреднала фаза и планират да заживеят заедно. Свързва ли поведението
на детето тук и сега с епизодите около масата и вниманието към приятелката си? „Неее,
възможно ли е това?! Никога не съм се замислял, че може да има връзка. Те се познават
отдавна, даже й казва „кака”, харесват се. Неее, вие ме карате да се замисля. Хм. Тати,
какво ще кажеш, как се чувстваш, когато обръщам повече внимание на други хора?”
Бащата прави подобни изненадващи открития за себе си и за връзката с детето си и по
време на сесиите, на които темата е „не искам да съм като дядо за дъщеря си, да я виждам
два пъти месечно, искам да присъствам в живота й като баща, да имам авторитет, да
участвам във взимане на решения за нея”.
9-годишно момиче проявява симптоматика след развода на родителите си, засилваща
се в моментите преди и след определените от съда срещи с бащата. И двамата родители
свързват повишаването на тревожността на детето с контактите и влиянието на другия
родител върху него, обвинявайки се взаимно. Майката очаква бащата да спазва точно
времето за срещи с детето и всяко отклонение от съдебното решение провокира силни
негативни емоции и у двете страни, често изразявани чрез социално неприемливо поведение,
стига се до намеса на полицията и майката завежда дело за насилие върху нея. Бащата
категорично не приема обвиненията, че е насилник и че след контактите му с детето то се
прибира разстроено и изплашено и с изразена симптоматика. На свой ред споделя, че е
разтревожен от атмосферата на насилие в семейството на бившата му съпруга и свързва
епизодите на проява на страх и тикове на детето с отношенията в разширеното семейство на
майката и настройването му срещу него. И майката, и бащата заявяват, че нямат проблеми с
детето и то се чувства спокойно и добре при всеки от тях, и не виждат смисъл от работа за
промяна на взаимодействието си с дъщеря им. И двамата очакват другият родител да се
промени и да се работи с него. Бащата е силно реактивен и по отношение на службите, смята,
че те не защитават детето, а заемат страната на майка му и по този начин нарушават правото
на детето за контакт и с двамата си родители и подкрепят родителското отчуждаване. Работа
с родителите в обща среща е невъзможна поради силно ескалиращите негативни патерни, в
които влизат и които не само не достигат до тях поради високото ниво на емоционална
експресия, но са и отхвърлени, когато терапевтът ги назовава, заявявайки категорично, че не
са съгласни с изразеното становище на насочващата служба, не го припознават като свой
проблем и не желаят да се ангажират с него. Още след първата среща на баща и дъщеря в
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режим на ментализация в отношенията помежду им и с фокус рефлексия към родителските
функции, бащата заяви желание работата да продължи, видимо заинтригуван и любопитен от
случващото се (до момента той беше категорично против да приеме насочването за семейна
терапия като свой избор, непрекъснато отклонявайки фокуса от детето към майка му,
социалните работници, законите). В самия край на една от сесиите бащата, който през цялото
време изследваше рефлексиите си по отношение емоциите на детето и разбиране на връзката
им с поведението му, свързвайки ги и със ситуации извън сесията, изведнъж направи
фантомен преход към познатия модел на интеракции с бившата си съпруга, набирайки
телефонния й номер, за да „чуе терапевтът как разговаря с него, когато не е пред други хора,
какъв манипулатор е и как лъже всички професионалисти, че е жертва”. Това, естествено,
силно разстрои дъщеря му, която се разплака и докато баща й говореше с майка й,
терапевтът разговаряше с детето, обяснявайки му случващото се. На следващата среща
разговорът се фокусира около поведението на бащата, който бе стимулиран да рефлексира
върху своите емоции и преживявания и как начинът, по който ги изразява, повлиява на
връзката с дъщеря му и емоционалните й преживявания. Анализирайки ситуацията, той
достигна до базисния си страх добър родител ли е, активиран в края на срещата от
усещането, че започва да разбира по-добре детето си, обяснявайки поведението си като
начин да получи признание за това. И отвори темата за качеството на взаимоотношенията с
детето му, силно повлияно от потребността му непрекъснато да доказва, че е добър баща,
отнемайки спонтанността и естествената емоционалност на близостта им.
Прилагането на метода на базирана върху ментализация терапия при работа с
родители със силно конфликтни взаимоотношения, трудно или в невъзможност да удържат
емоциите си и да водят диалог, като последица от емоционална нараненост и преживявания
за провал, позволява реално да се работи за развиване на удовлетворителни
взаимоотношения родител-дете и подкрепя развиването на рефлексивност, овластяването им
и по-доброто себеусещане като родители. Позволява да развият умения за свързване на
емоции и обяснение на поведения и ги удържа в родителската им роля, като запазва фокуса
върху детето, прекъсвайки неефективните и неадаптивни патерни.
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Докладът представя един метод за семейно консултиране на родители и деца в предучилищна възраст,
които имат проблеми в поведението – агресивност, разрушителност, неспазване на правила и други
форми на издействане (acting out). Този метод се базира върху разбирането, че проблемите в поведението
на детето отразяват неспособността му да регулира емоциите си и това води до издействането им.
Затруднената емоционална регулация се свързва с трудността на родителя да разбира и отчита ума на
детето и съответно да настройва взаимодействието си с него. Така детето, което не може да види своя ум
присъстващ в ума на родителя, не може да развие способността си да ментализира и съответно да
регулира емоциите си. Развиването на рефлексивно родителстване чрез базирана върху ментализация
терапия се оказва подходящ начин да се подкрепи контрола над емоциите и социалното свързване на
децата и това води до намаляване на проблемното поведение. Методът се реализира чрез семейни сесии с
родител/и и дете/деца, които се провеждат от двойка консултанти, като единият от консултантите
предимно играе с детето/децата, а другият предимно обсъжда с родителя смисъла на поведението на
детето в момента, емоциите, потребностите и намеренията му. Докладът илюстрира провеждането на
този тип семейно консултиране с два случая на деца в предучилищна възраст със сериозни проблеми в
поведението, в които майките – биологична и осиновителка, изпитват затруднение да разпознават и
отчитат смисъла на поведението на децата си и опита им да ги дисциплинират без настройване към ума
на детето води до бурна ескалация на поведеческите симптоми и остър конфликт.
Обсъжда се
ефективността на този метод при работа с осиновители и приемни семейства.
The paper presents a method of family counseling for parents of preschool children with problem behavior, e.g.
aggressive, destructive, rule-breaking and other types of acting out. The method is based on the assumption that
acting out behavior reflects the inability of the child to regulate own emotions and hence they are acted out. The
underdeveloped emotional regulation of the child is connected to the low capacity of the parent to understand
and mind the child mind which blocks attuned parent-child interactions. Thus the child who is not able to see
own mind present in the mind of the parent, cannot develop the ability to mentalize as a path to affect regulation.
The development of reflexive parenting through mentalization-based therapy proved to be an effective way to
support the emotional regulation and the social bonding of children, and to reduce problem behavior. The
method suggested by the author consists in family sessions with parent/s and child/children conducted by two
consultants. One of them is engaged in play with the children while the other stays with the parent/s, discussing
with them the meaning of their child’s behavior in the moment, its emotions, needs and intentions. The paper
illustrates this method with two cases of preschool children with oppositional, aggressive, and disruptive
behavior whose mothers, one of them biological and the other adoptive, have insufficient capacity to recognize
and take into consideration the meaning of their child’s behavior. The parent’s efforts to discipline without being
attuned to the experiences of the child result in rapid escalation of the behavior symptoms and a severe conflict.
The discussion suggests that this method may prove useful in work with adoptive and foster carers.

С багодарност към моите студенти Камелия Захариева, Ина Апостолова, Миглена
Стоянова, Мила Бързакова, Диляна Ангелова и Петя Георгиева, които са работили в
различни моменти с представените тук семейства под моя супервизия. Те креативно и с
голям ентусиазъм прилагат идеите, които обобщавам в този доклад.
ПОВЕДЕНИЕ НА ИЗДЕЙСТВАНЕ (ACTING OUT)
Голяма част от поведенческите проблеми в предучилищна възраст могат да бъдат
подведени под това понятие. Такива са поведението на противопоставяне и
предизвикателство, такива биха могли да бъдат агресивността, разрушителността,
нарушаването на правилата. За да се различи това поведение от други проблеми, например
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неспазване на правилата поради хиперактивност или неразбиране на смисъла им, както е при
аутизъм или умствена изостаналост, предлагам, без претенции за изчерпателност или
прецизност, да се имат предвид следните специфики:
• Поведението има смисъл в контекста на конкретни отношения и разбирането му
изисква анализ на този контекст, не се проявява навсякъде, не е просто
характеристика на индивида;
• Емоциите, които сигнализират смисъла на ситуацията за индивида, са силни,
негативни и водят до автоматично действие, което да намали нивото им;
• Няма психично представителство на физиологичното преживяване за емоция, или
то не е свързано с думи и следователно не може да има преднамерен контрол;
• Поведението често е по типа на „амигдаларно-регулирана реакция” – нападение,
бягство, замръзване.
• Смисъла на ситуацията може да се интерпретира в зависимост от минал опит
(например, травматични събития), нивото на възбуда е високо и се проявява в
натрапливо фокусиране, свръхнасоченост към опасност от нараняване, отхвърляне,
дисквалификация.
Подобно разбиране ясно насочва към връзката на поведението на детето с контекста
на отношенията, в които се проявява и към затруднената регулация на емоциите.
Презумпцията, от която изхожда настоящата презентация е, че промяната в
отношенията родител – дете, които все още са най-значими в предучилищна възраст и
подобряването на емоционалната регулация при детето ще доведе до смекчаване или
изчезване на поведението на издействане и съответно ще подобри социалното свързване и
адаптация на детето.
ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ И МЕНТАЛИЗАЦИЯ
Развитието на добра емоционална регулация е свързано поне с три фактора [1]:
развитие на способността за ментализиране; позитивно усещане за себе си и възможност за
изпитване на позитивни емоции като радост, гордост, удоволствие, смях.
От многобройните изследвания на Питър Фонаги и неговите сътрудници, въвели това
понятие [3, 4, 5] може да се обобщи, че ментализацията включва разбиране на своите
потребности, намерения и мисли и тези на другите – да можеш да погледнеш себе си
отстрани и другите отвътре. Тя е основа на социалното сътрудничество и съвместно живеене
и лежи в основата на регулирането на емоциите и овладяване на импулсивността. В същото
време ментализацията е процес, свързан с въображението – представяме си какво му е на
другия, така че никога не е напълно точен и регулиращата му функция зависи от
способността да не сме сигурни, че знаем, да можем да проверяваме. Изследванията
показват, че способността за ментализация е оптимална при средно ниво на емоциите и че
силните емоции я блокират. Тя се развива в контекста на сигурна привързаност и зависи от
начина, по който родителите отглеждат детето.
Въз основа на тези идеи се развива базираната върху ментализация терапия със
семейства (МБТ-С) [6, 7], която е насочена към промяна на семейните отношения и
преодоляване на симптомите чрез подобряване на способността на родителите и децата да
ментализират и съответно да регулират по-добре емоциите си. Тази терапия се характеризира
с внимание по отношение на конкретния момент (любопитство към това, което преживява
детето, а не фокус върху контрол/добър родител ли съм?) – „ментализиране на момента”;
фокус върху емоциите на детето; назоваване на емоциите; поощряване на позиция на
„сигурна неувереност”, проверяване на предположенията; анализ на смисъла на ситуацията,
разбиране на преживяванията на другите; търсене на алтернативи в поведението от гледна
точка на смисъла и потребностите на участниците в ситуацията.
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РЕФЛЕКСИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ
Терминът „рефлексивно родителстване” така, както го използвам тук, е опит за
интегриране на сходни понятия, които се използват в различни теории. Едно от тях е
понятието „рефлективно функциониране на родителя”, въведено от Ариета Слейд [9, 10]
като аспект на по-широкото понятие „рефлективно функциониране”, операционализиращо
психичната функция ментализация. Рефлективното функциониране на родителя Слейд
определя като „способността на родителя да си представя и да разбира размаха на
вътрешните преживявания на своето дете” [10, 275]. Използвайки за измерване на тази
функция родителското интервю за развитие (Parent Development Interview) [8], Слейд и
сътрудници показват, че способността на майката да разбира психичните състояния на
детето си е съществен за „точното” родителстване, тъй като го калибрира спрямо
потребностите и преживяванията на детето [9]. Слейд предлага няколко критерия за
измерване на рефлективната функция на родителя – доколко усеща вътрешните състояния на
детето (емоции, потребности, намерения), доколко ги признава за валидни и лично
принадлежащи на детето, доколко разбира връзката между поведението на детето и неговите
вътрешни състояния и на едно по-високо ниво – доколко си дава сметка за сложното
взаимодействие между собствените преживявания и тяхното влияние върху собственото
поведение и връзката им с преживяванията и поведението на детето [10]. Майките с ниска
способност за рефлективна функция не усещат вътрешните състояния на детето си
(например, на въпроса как се чувства детето им в определена ситуация отговарят „не знам”),
не считат преживяванията за валидни – „то е малко, нищо не разбира, как така какво
чувства?”, не виждат връзка с поведението – „Да, плаче като излизам, но това не означава, че
страда, просто всички деца така реагират”, приписват поведението на детето на общи
характеристики на личността, а не на конкретни вътрешни преживявания – „той си е
агресивен”, „прилича на баща си”, или не могат да си представят, че детето има лично
негови преживявания, които са различни от тези на родителя – „не може да го е страх, ако го
е страх защо не слуша – аз като ме е страх няма да се държа така, че да ме наказват”. Найтрудно за родителите е да видят връзката между собствените преживявания и тези на детето
– „аз вътрешно може да беснея, но не го показвам, няма как да разбере”.
От същия порядък е понятието „грижливо родителстване” (mindful parenting), което
Лариса Дънкан и сътрудници [2] въвеждат, за да обозначат отношенията родител – дете,
които са повлияни от способността на родителя да обръща внимание на преживяванията на
детето и на собствените преживявания във всеки един момент, а не се ръководят само от
правила и норми. Компоненти на грижливостта са: не-оценъчно, любопитно, емпатично
фокусиране върху настоящия момент; наблюдаване; описание; липса на реактивност към
вътрешното преживяване; липса на оценка на вътрешното преживяване (за разлика от
действието). Прилагайки това към родителстването, Дънкан говори за такива аспекти на
грижливото родителстване като слушане с пълно внимание, неоценъчно приемане на себе си
и детето, емоционално разбиране на себе си и детето, саморегулация в отношенията с детето
и щадене на себе си и детето.
При подобряване на способността за такъв тип грижливо родителстване Дънкан и
съавтори отчитат подобряване на ефективността на родителстването и намаляване на
поведенческите симптоми при децата.
Въвеждането на понятието „рефлексивно родитетелстване” е опит да се изрази
известна интеграция на идеята за рефлективната функция на родителя и грижливото
родителстване, тъй като първото идва повече от научни изследвания и е опит за
операционализация на психична функция, докато второто е емпирично изведено от
практиката на обучения в родителстване. Според мен идеята за грижливото
родителстване съдържа до голяма степен идеята за рефлективната функция, макар и без
толкова ясна операционализация, като разширява понятието по посока на моментното
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отношение родител-дете, към кръговата зависимост между емоционалното състояние на
родителя и детето и към неизбежно присъстващото във всяко родителско действие
съотношение грижа/възпитание. Последното е особено важно при работа с поведенчески
разстройства при децата. Конкретните измерения на грижливото родителстване
позволяват допълване на терапевтичната технология, която базираната върху
ментализация терапия със семейства предлага.
РАЗВИВАНЕ НА РЕФЛЕКСИВНОТО
РОДИТЕЛСТВАНЕ ЧРЕЗ СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ
В клиничната си работа с родители на деца с поведение на издействане неизменно
откривам много слаба или неадекватна рефлективна функция. В този смисъл развиването й,
което присъства по един или друг начин в повечето разговорни терапии, тук става ключов
фокус на консултирането или терапията. Изхождайки от презумпцията за това, че
рефлексивното родителстване е ключово за развитието на емоционалната регулация на
детето и съответно ще доведе до преодоляване на поведението на издействане, беше
пробвана технология на консултирането, която се основава върху принципите на МБТ-С и се
състои в насочване на родителя към разбиране на емоциите и преживяванията на детето,
смисъла на поведението му в дадена ситуация и връзката му с поведението на родителя.
В хода на работата с родители на деца в предучилищна възраст с поведенчески
проблеми бяха идентифицирани някои трудности в прилагането на този подход. Например,
ако родителят идва без детето, се оказва толкова фокусиран върху собствените преживявания
и проблеми, че не може разговорът да бъде насочен към детето, т.е. няма достатъчно
пространство за родителска рефлексия; обсъждането на отминали ситуации не е ефективно,
вероятно поради силните защитни механизми, които пречат на преосмислянето им.
Присъствието на детето предоставя възможност за работа „тук и сега”, което би трябвало да
облекчава процеса на ментализиране, но всъщност се оказва, че ситуацията има своите
клопки. Родителите не могат пълноценно да обърнат внимание на детето, трудно влизат в
игрови ситуации, интеракциите са основно негативни: или сведени до минимум тип „не ми
пречи”, или интензивно фокусирани върху дисциплиниране на детето по неефективен начин.
Така постепенно сесиите се превръщат или в индивидуална терапия пред детето, играещо
повече или по-малко стереотипно и разрушително наоколо, или в разкъсване на консултанта
между овладяване на детето и коментиране на методите за дисциплиниране (и двете
неефектевни поради високо ниво на напрежение).
За преодоляване на тези трудности беше експериментиран метод, при който двама
консултанти работят със семейството в позиции близки до ко-терапията – един остава с
родителя и коментира случващото се от гледна точка на емоции, потребности и намерения,
докато другият играе с детето и също прави коментари и интерпретации. Подобна
конфигурация се оказа ефективна при въвеждането на ясна рамка и структура на сесията.
Например, бяха въведени граници между „пространство за говорене” и „пространство за
игра”, като и детето и родителят заедно със своите консултанти могат да отиват в едното или
другото пространство, спазвайки правилата на функциониране там. Сесиите също при
необходимост се структурират времево като „игра на детето” и „игра на родителя”, пак с
ясни правила. Освен свободната игра с обикновени и терапевтични играчки бяха използвани
рисуване, пъпети, карти изобразяващи различни емоции и други материали, препоръчвани от
МБТ-С. За да не се стигне до ескалация на интерпретациите от страна на двамата
консултанти, съпровождащият родителя е водещ.
Целта на така конструираната сесия и пространство е максимално да се облекчи
рефлексивното родителстване, като родителят:
• запази пространство за себе си, в което може да се оттегли от интензивни
отношения с детето и да се погрижи за себе си в разговор с консултанта;
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• запази добра терапевтична връзка с професионалист като начин за регулиране на
емоциите си, без да го „дели” с детето;
• не носи изцяло отговорност за детето, което би могло да доведе до високо
напрежение и съответно или абдикиране, или фокусиране върху негативни
интеракции;
• учи се през самия контекст на спазване на граници и гъвкавост в отношенията с
детето (например, редуване на игра/забавление, разговор/рефлексия и
възпитание/контрол)
• запазва максимално възможност за осмисляне и рефлексия независимо от
интензивността на поведението на детето.
• Същевременно на детето се дава възможност:
• да получи удовлетворение на потребността от пълноценно внимание на адекватно
за възрастта му ниво;
• да получи разбиране и да се види присъстващо в ума на поне един възрастен;
• да се научи да разбира собствените си емоции и тези на другите;
• да се учи през самия контекст на спазване на граници;
• да се почувства по-сигурно поради привилегированата си връзка с един от
консултантите.
ПРИМЕРИ
Случай1. Виолета е на 42 години. Тя е разведена и има две деца от брака си – на 17 и
14 години, които не живеят с нея. Преди 6 години е започнала връзка с женен мъж, от когото
е родила момче – Калоян, в момента на 5 години. Искала е да остави детето, но бащата не е
разрешил. Той самият идва рядко и непредсказуемо, често вдига скандали и се държи
агресивно. Тя се страхува да му се противопоставя и не му отказва нищо, за да не се оттегли
съвсем от грижи за детето, твърди, че е единственият, на когото може да разчита, макар и
рядко. Не работи никъде, преживява ден за ден с доходи от относително несигурни
източници. Не получава издръжка от бащата, той даже понякога й иска пари. Родителите й са
живи, но не я подкрепят дори в кризисни ситуации. Преди две години търси помощ във
връзка с това, че детето въобще не я слуша, но идва сама и в продължение на една година на
практика ползва индивидуално консултиране за себе си. Опитите на консултанта да заговори
за детето не се подхващат и основните теми са отношенията с баща му, липсата на подкрепа
и самочувствие, като Виолета демонстрира безпомощност и трудност да авторства над
живота си и отглеждането на детето. Благодарение на добрата връзка с консултанта успява
да постави по-добри граници в отношенията с бащата на детето, започва да мисли попозитивно за себе си, замисля се да си намери работа. В края на едногодишния период за
пръв път се появява темата за нейното родителство. Тя заявява, че не иска повече да работи
за себе си, а иска да се справи с проблемите на детето, което често й се противопоставя, не я
слуша, излага я пред другите, става агресивно в детската градина. Затова тя и Калоян са
насочени към семейно консултиране и започват работа със студенти под супервизия.
В началото Калоян прави само това, което той поиска, отказва да отговаря на въпроси,
нерядко игнорира майка си. Когато темите са емоционално наситени, става по-хаотичен и
разрушителен в поведението си. Играта му често се състои в това да раздава животни или
фигурки на хора на всеки в стаята, като неговото животно или човек убива всички останали.
При молба да бъдат съживени понякога се съгласява, но само за да ги убие пак. Майка му
или не му обръща внимание, говорейки за себе си и отношенията с баща му, или се оплаква
от него. Емоционалната й свързаност с детето не е изразена и често буди съмнение.
Способността й за рефлективно функциониране е слабо развита - не разбира емоциите и
преживяванията му и не се замисля, когато консултантът я пита, а приплъзва разговора към
друга тема. Обяснява поведението му с фрази като „той си е агресивен”, „сигурно е от
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телевизията”. Не прави връзка със собственото поведение. Например, консултантът й
посочва, че е забелязала, че детето става по-противопоставящо се, когато тя се оплаква от
него. Виолета отминава тази реплика сякаш не я е чула и сменя темата. Не може да му
поставя граници, да го накара да спазва правила, при опит за дисциплиниране поведението
му става още по-опозиционно.
От сесия1. Консултанти – Ина и Диляна
...................................
И.: Разкажете малко повече за това, което ви накара да потърсите консултация.
В.: Преди празниците имах една случка в градския транспорт, където Калоян, той по
принцип така прави, че като се качим някъде с хора, започва да говори по-високо и да иска
разни неща, да се лигви и всички хора почват да го гледат, та започна на висок глас да
настоява да седнем отпред на голямото стъкло да гледа, накрая една жена стана и
отстъпи място, но той не престана, сега искаше и да гледа и на страни и стана
невъзможен, почна да се лигави, аз му издърпах ухото, той започна да ме обижда, думи,
които е чул от баща си: Ще те пребия, сега ще видиш и т.н и аз се принудих да сляза и
после се разплаках. Това беше най-фрапиращият случай.
И.: Да разбирам ли, че това поведение се случва най-често на публични места, където
Калоян се опитва да привече внимание?
В.: Да, точно, иска цялото внимание да е насочено към него, но и не само навън пред
хора се държи така, като сме само двамата по ме слуша, но напоследък има ситуации, в
които е по-буен, например вечер гледа телевизия и като стане по-късно и телевизията е с
по-неподходящо съдържание аз му казвам да си ляга, той не иска и почват едни преговори и
разправии, напоследък му дърпам кабела, но той се научи да си го включва сам, ако баща му
обаче му каже нещо го прави, там няма такива неща.
И.: Когато той се държи по-буйно вие обикновено какво правите?
В.: Обяснявам му и се опитвам да го придумам да престане, ако не помага, най-много
да му се скарам, да му издърпам ухото, той напоследък си има едно място под леглото, като
му се карам там се крие.
...................
И.: Калоян ходи ли на детска, как се чувства там?
В.: Да, добре, напоследък ме викаха там, но това е друг въпрос, сега нещо не иска да
ходи, както и да е аз го водя, това е другият проблем, понеже баща му не може да става рано
да го води, става към 10.30 и все се караме затова, аз не мога да почна работа, защото трябва
да го водя сутрин рано и да го вземам. Онзи ден например, баща му го взел чак към 7 часа
вечерта, последен, представяте ли си, безотговорна работа, вече и за взимането не мога да
разчитам, много се ядосах и се скарахме.
И.: А Калоян как реагира, как се чувстваше тогава?
В.: Не знам, той вечерта остана при баща си и на сутринта чак го видях, но баща му
като го докара и пак се скарахме (разказва дълго, че са се скарали за нещо, което той е
отказал да купи и което няма нищо общо с Калоян).
....................
От сесия 2
...............
И.: Калояне, мама казва, че много обичаш да играеш на топка?
(Не обръща внимание)
И.: Ще ми кажеш ли какво друго играете с мама, кое ти е най-любимото?
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Диляна се включва и го подканя и тя с въпрос да каже.
Той вече реди пъзел и иска да продължи със следващия.
Д.: Калояне, ще кажеш ли какво обичате да правите с тати, ще разкажеш ли на какво
си играете?
К.: Не сега, сега искам да играя, искам сега да редим пъзел.
Д.: После, сега кажи ни първо на какво си играете и после ще редим пъзел.
К.: Не сега, не после, сега ще си играем.
В.: Аз си мисля напоследък, че е по-подходящо за неговата възраст да започне да
играе игри, които тренират мисленето и нещо по-сложно, онзи ден открихме в едно детско
вестниче биатлон и на него много му хареса
И.: Калояне, разбирам от мама, че си много добър на биатлон, победил си всички,
харесва ли ти да играете с мама на биатлон?
Калоян подава на Диляна топка и не отговаря
Д.: Ще кажеш ли харесва ли ти тази игра?
К.: Не сега, сега си играя, после, подай ми топката.
...............
В.: Днес ме викаха в детската, той сега е наказан там, сбил се с някакви деца. Калояне,
ще разкажеш ли защо ти се карат леличките от детската?
Калоян не отговаря и си играе с куклите.
В.: Знаете ли, той не се разбира много с децата на неговата възраст, преди бяхме на
една почивка и той се сприятели с деца на около 10 години, те много добре го приеха, но
няма много приятелчета на своята възраст.
И.: Вие как си го обяснявате?
В.: Не знам, много е буен и се разбира все с по-големи. Калояне, ела да ти издухам
носа, ела.
Калоян отива.
В.: А сега с баща му съм предприела нова политика от тази седмица, вече няма да го
търся и да разчитам за нищо на него.
................
В тези части от първите сесии се вижда трудността на Виолета да разбира детето си и
да упражнява родителски авторитет. В началото консултантите се опитваха да работят
повече за промяна на поведението му, но липсата на сензитивност към преживяванията на
детето не позволяваха на Виолета добре да калибрира действията си. Затова решихме да
пробваме описания по-горе метод, съсредоточавайки се върху емоционалната връзка на
майка и дете и способността на Виолета за рефлексивно родителстване.
От сесия 12. Консултанти – Ина и Петя.
...............
Виолета разказва за поредните скандали с бащата на Калоян.
И.: Чудя се как се чувства Калоян, ако присъства на вашите скандали.
В.: Ами те нашите разговори той ги чува.
К..: Разговорите са си разговори (повтаря го).
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И.: На мен ми прави впечатление, че той сега докато си играе ни чува и сега нещо
около разговорите го разстрои.
В.: Той и баща му му говори, че няма пари и е много зле финансово сега и Калоян
онзи ден, представяте ли си ми бръкнал в чантата, взел 10 лева и ги носи на баща си и аз му
обясних, че ако иска пари нещо да му купя, ще му дам, но ето баща му така се изкарва пред
него.
И.: Може би се притеснявате, че и вас показва в неизгодна светлина, но ми се струва
важно Калоян да се чувства спокоен и сигурен в тази ситуация. Вие питала ли сте го как се
чувства?
В.: Не, не съм.
И.: А как мислите, че се чувства?
В.: Сега се сещам, че бяхме на гости с него и го питаха кой обича повече, мама или
тати и той каза: „Мене никой не ме обича”.
И.: Може би Калоян се чувства нестабилно и объркано в тези конфликти и не е
сигурен във вас, което предполагам го напряга и той става по-агресивен.
Калоян подхвърля топката няколко пъти към Виолета и Ина и те я подават обратно.
И.: Калояне, май вече искаш да ти обръщаме внимание и да си играем с тебе. Ще ни
поканиш ли да дойдем?
Отиват в „къта за игра” и Калоян измисля да играят с куклите. Той е принц и крал и
кралят затваря принца, защото е тъпанар.
В.: Ето, той все такива думи използва.
И.: Калояне, защо принцът е тъпанар?
К.: Така.
И.: Ама какво е направил, че е тъпанар, защо го затваряме?
Калоян не отговаря, раздава по една кукла, всяка е „супер сила” и трябва да каже по
едно магическо изречение, за да отключи принца. Успяват чак на третия път. После той
натъпква всичките кукли в едната кутия. Иска да играят на замръзване, когато той светне
лампите. Ина отбелязва, че не си е прибрал куклите след играта.
К.: После.
И.: Ама обещаваш ли, че после ще ги прибереш?
К.: Да.
Играят на замръзване. Калоян прибира куклите.
И.: Браво! Много бързо прибра днес всичко и то от първия път, направо заслужаваш
награда.
Калоян отива и до другия кош да подреди играчките там. Всички го хвалят, като
отбелязват колко е старателен при похвала.
К.: Каква ми е наградата?
И.: Ами каквото си избереш, например измисли нещо, което искаш да направим.
К.: Ще играем на футбол на два отбора.
В.: Знаете ли, баща му като е бивш футболист аз си мислех, че му обяснява и му
показва нещо как се играе на футбол, а то се оказа, че Калоян не познава правилата, то се
оказа, че баща му нищо не му е обяснявал.
И.: Калояне, как ще ни разделиш на отбори?
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Ина е с майка му, а той е с Петя. Виолета се включва и му обяснява правилата за
нападатели, врати и отбори. Започват игра. Калоян се радва, че вкарва голове и е найдобрият футболист. Виолета се забавлява в играта.
След малко Ина и Виолета сядат да почиват в „къта за разговори” и говорят за това на
какво играят вкъщи.
Калоян скучае, започва да си играе с вентилатора. Майка му му прави забележка.
И.: Прави ми впечатление, че той е много чувствителен към това да не му се обръща
внимание и ето веднага се опитва да го привлече, като Ви дразни с вентилатора.
В.: Да, аз и на улицата като говоря с други хора, почва да ме дърпа и крещи.
И.: Вие какво правите?
В.: Е няма как да спра да говоря с хората.
И.: Може би има нужда да го уверите, че ще му обърнете внимание, да получи някаква
сигурност?
В.: Как например?
Калоян идва до майка си и започва да я дърпа за ръката. Това прераства във взаимно
дърпане. После той ляга на земята.
И.: Като сега например, може би на него му се иска да го успокоите с някаква нежност
или да го гушнете. Ако искате, пробвайте.
В. (малко плахо): Ела, Калояне, мама да те гушне.
Калоян прави 3 курса между вентилатора и майка си и се смее.
П.: Калояне, тебе те е срам май нещо, защо се срамуваш?
И.: Калояне, мама иска да те гушне защото много те обича, ти искаш ли?
Петя също го подканя. Калоян накрая отива при майка си и се гушват. Виолета го
хвали.
В този откъс от сесия, освен че илюстрира метода, се вижда промяната в поведението
на Калоян – той вече е кооперативен, играта му съдържа повече репарация. В известна
степен той напредва по-бързо от Виолета, която все още трудно се фокусира върху неговите
преживявания. Все пак, в тази сесия тя по-рядко подминава интерпретациите на консултанта,
повече се замисля и демонстрира първия сериозен проблясък на рефлексивност, когато
разказва историята как Калоян е казал, че никой не го обича.
Случай 2. Наталия е 48-годишна, с добра професия и кариера. Тя и съпругът й са
осиновили преди две години брат и сестра, тогава на 4 и 7 години. Децата са малтретирани в
семейството си, особено момичето, изведени са и са прекарали три години в дом за деца,
преди да бъдат осиновени. Наталия не е преминавала през обучение, не е била готова за две
деца и не е знаела историята им, но съпругът й я е убедил да ги вземат. В последствие той се
оттегля от активно участие в отглеждането им под предлог, че трябва да работи повече, за да
ги издържа. Отказва да присъства на сесиите. Наталия първо се фокусира върху момичето –
Илиана, която тогава е в първи клас и има нужда от много помощ, за да учи. Майка й се
опитва да се справи със силен натиск, но резултатът е пълен блокаж на детето. След
включването на психолог, който да работи с Илиана, нещата потръгват и Наталия се
успокоява. Тогава на преден план излиза поведението на момчето – Стоян, на когото не е
обръщала много внимание преди. Той често има хаотично и хиперактивно поведение,
трудно контролира емоциите си, когато се превъзбуди става агресивен, не може да бъде
успокоен, крещи неистово, чупи вещи, напада сестра си. Наталия му говори, заплашва,
наказва, сърди се, но това само влошава нещата. Води го на детски психиатър, откъдето й
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обясняват, че се касае за разстройство на привързаността. Чувства се безпомощна и
изтощена, поради което е насочена от ОЗД за подкрепа. Обяснява поведението на детето с
това, че е „такъв” и че е бил неглижиран. Не може да си представи какви емоции изпитва,
обясненията й са изцяло свързани с характера му и евентуална хиперактивност.
Непрекъснато прави забележки и негативни коментари, оплаква се и от двете деца в тяхно
присъствие, без да е чувствителна към техните реакции. Когато Стоян се опитва да я включи
в играта си, тя започва да го обучава. Докато Илиана предпочита мълчаливо да рисува, Стоян
играе с топка, излиза от стаята, катери се по радиаторите, шумен и хаотичен е. Реагира с
ескалация, когато някой се опита да го контролира.
Сесиите с това семейство са доста шумни и бурни. Отделянето на „кът за игра” и „кът
за разговори” позволява на Наталия да разказва това, което я вълнува, без децата да я чуват,
след което като се присъедини към тях да се отдаде на играта. В този случай един от
фокусите е търсенето на смисъл в кризите на Стоян. Например, в една от сесиите майка му
говори за радостно събитие в детската градина, което толкова го е превъзбудило, че цяла
седмица е ял много и е бил труден за овладяване. Отначало Стоян казва, че иска да „спи”,
после играе на рожден ден, като иска майка му да „направи” торта, докато „спи” и като е
готова тортата да го събудят, но да му кажат, че няма право да има рожден ден и тази торта
не е за него. Постепенно става все по-неуправляем. Анализирайки тази ситуация,
консултантите правят връзка с разказа на Наталия, че в деня на осиновяването те са съблекли
дори дрехите на децата, за да не вземат нищо от дома, след което в същия ден са направили
тържество по случай събитието. Така на децата на практика им е било „забранено” да тъгуват
за дома и всичко, което са оставили там. Наталия се замисля и се сеща, че наистина Стоян
става особено неуправляем при тържества и празнуване на рождени дни.
Тъй като Наталия много трудно се насочва към емоциите и самите деца не могат да ги
назовават, използването на карти на емоциите се оказва много полезно. Всеки може да
залепи на едно табло картата, която показва как се чувства в момента. Стоян охотно се
възползва. В четвърта сесия, докато майка му разказва някаква случка с него в детската
градина, той слага на таблото карта „ядосан”. Консултантите поканват Наталия да
предположи какво го е ядосало. Обсъждат различни причини и когато стигат до обяснение,
което Стоян приема за вярно, той сменя картата си от „ядосан” на „щастлив”. Консултантът
на Наталия коментира с нея, че разбирането на преживяването му го успокоява и влияе върху
поведението му. Тя решава да опита тази игра и вкъщи.
Интересното и в двата случая е, че децата много ясно сигнализират на майките си от
какво имат нужда, какво ги успокоява и прави „послушни”, почти имаме усещането, че ги
учат на невербално ниво. Методът, който прилагаме, създава контекст, в който тези уроци да
могат да бъдат оползотворени от родителя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният метод е фокусиран върху развиване на рефлексивно родителстване.
Той като цяло се придържа към принципите на МБТ-С, но е малко по-структуриран, с повече
елементи на поведенческа терапия, което позволява да се работи и върху умението на
родителя да упражнява авторитета си. В същото време е по-щадящ от гледна точка на
изискване за емоционална ангажираност между дете и родител – родителят може да се
оттегли безопасно в ролята на наблюдаващ и анализиращ заедно със своя консултант. Тази
позиция му позволява също така да запази своя родителски авторитет, който често е твърде
крехък и интензивната интеракция с детето непрекъснато го проваля. В същото време
ситуацията е достатъчно подходяща за работа „тук и сега”, което облекчава рефлексията,
защото позволява свързване на емоции и обяснение. Това прави метода особено полезен при
работа с родители, които по една или друга причина не са развили стабилна емоционална
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връзка с детето си. Такива са например осиновителите на по-големи деца и приемните
родители. Те се сблъскват с една много сериозна дилема: от една страна, развитието на
емоционална връзка с децата не е лесно поради това, че тяхното поведение, формирано в
контекста на преживени травми и изоставяне не отговаря на очакванията на осиновителите
или приемниците, то често е неразбираемо и плашещо. От друга страна, родителите са
блокирани от ужаса да покажат, че им е трудно – както от страх да не се почувстват
провалени като родители, така и от страх да не бъдат санкционирани от социалните
работници, които са ги проучвали и ги наблюдават. Осиновителите и приемните родители
често се справят с тази дилема, като обявяват детето за „болно”, „неадекватно възпитано” и
се фокусират върху лечението, възпитанието и обучението му, без да мислят за неговите и за
собствените си преживявания и отношения. Подкрепата за развиване на рефлексивно
родителстване им помага да разберат смисъла на поведението на техните деца в настоящия
контекст, което само по себе си регулира негативните им емоции. Използването на игра
облекчава емоционалното свързване и създава контекст, в който разбирането на
потребностите и преживяванията на детето е възможно на много нива – вербални и
невербални.
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ИНТЕРАКЦИЯТА, КАТО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА НА ВЛИЯНИЕ
СПРЯМО ДЕТЕ С РАЗСТРОЙСТВО ОТ СПЕКТЪРА НА АУТИЗМА1
Стефан Любомиров Августинов редовен докторант,
катедра „Психология и социални дейности”, ПУ „Паисий Хилендарски”
INTERACTION AS A SPECIFIC FORM OF INFLUENCE TOWARD CHILD
WITH DISORDER FROM SPECTRUM OF AUTISM
Stefan LubomirovAvgustinovdoktornat regular training,
Department“Psychology and Social Activities”,
Plovdiv University “Paisii Hilendarski“
Резюме: В настоящият научен доклад, се засяга аспект от специфичното и присъщото на аутистичното
разстройство, нарушение в разбирането на социалната интеракция. За целите на настоящият доклад се
разглеждат основните критерии обособяващи аутистичното разстройство в самостоятелна група. И
следните елементи на интеракцията – нейната структура и динамика. Като към динамиката на
интеракцията се отнасят времето на протичане и очакването за реципрочен отговор. Към структурата на
интеракцията своеобразни сценарии и роли, целенасочено използвани от възрастния. Съобразени с
възрастта на детето и спецификите в поведението му породени от аутистичното разстройство.
Abstract: This research report is concerning aspect of the specific and inherent autistic disorder of breaching the
understanding of social interaction. For the purposes of this report discusses the basic criteria differentiating
autistic disorder in a separate group. And these elements of interaction- its structure and dynamics.As the
dynamics of interaction concern during the course and the expectation of reciprocal response.The structure of
the peculiar interaction scenarios and roles purposefully used by adults.Consistent with the child’s age and
specifics in his behavior caused by autistic disorder.

В увод:
Условията на заглавието и резюмето на настоящият доклад, поставят задачата да се
определят, поне най – общо следните няколко компонента на цялостното. Към цялото се
отнасят взаимоотношенията възрастен дете, в по- общ план, а в частност се разглеждат
специфични поведения от страна на възрастния вплетени по определен сценарий. Сценарии,
които всъщност обособяват интеракцията, като специфична форма на влияние и начин на
общуване. Интеракцията се разглежда като своеобразно обособен сбор от подавани от
възрастния сигнали, по различни пътища, към една или повече от сензорните модалности на
детето. Като тези да са съобразени, с детската възраст и специфичните прояви на аутистично
поведение.
Най – често и особено в ранна детска възраст, детето основно общува с родителите си.
Но макар, частично да е свързано с родителите или този, който отглежда, детето от найранната му възраст, то настоящото изложение е по- подходящо за специалистите работещи в
последствие с деца, с признаци в поведението на разстройството от аутистичния спектър.
Цел на настоящият доклад е да се разкрият спецификите на това, което се има предвид
под социална интеракция, защо тя е подходяща, като похват за повлияване аутистичното
дете. Като тези похвати да се основават на доброжелателност, умереност и толерантност от
страна на възрастния, спрямо детето с аутистични прояви в поведението.
Въведение в темата и определения:
Възрастен, дете, общуване, интеракция, сетивност, аутизъм.
1

Статията е финансирана по проект ИД13ПФ004 Благополучие и психично здраве в кариерното
развитие, фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“.
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За това какво се има предвид, когато за някой се казва, че е възрастен, то има поне
няколко определения, основаващи се или на различни теории, или с чисто практическа
насоченост. Приемливата долна граница, за това детето да попадне в категорията възрастен
се разминава, по културни различия или съобразно бита и социалните условия на живот на
определена общност. Тук разглеждаме възрастния, като изградила се целокупна личност, у
която не се разкриват тежки патологични явления, а човек, като с придобити знания и
умения превъплътени в общо приемливи поведение и стремежи. Когато същият е в
ситуацията родител или този който обгрижва детето, или в ситуацията, когато в последствие
специалист работи с дете. Дете в чието поведение се разкриват поведения съотнесени към
аутистичния спектър.
Общуването - Общуването представлява обмен на информация, чиято цел е
регулация на взаимодействието в контекста на сложилите се отношения. Езикът на
общуването това са символите, чийто произход води началото си от социалният акт, където
под формата на физически жестове сигнализират на другия да извърши своята част от
съвместната дейност.[2]
Сетивност – Сетивност се нарича способността на организма да възприема
дразненията от околната среда или от собствените си тъкани и органи и да им отговаря по
специфичен начин....Сетивност:Основната физиологична единица при осъществяване на
сетивната дейност е анализаторът. Всеки анализатор се състои от рецептор (периферна част),
проводникова част и коров отдел от ЦНС [3].
В случая разглеждаме стимули от външната среда (социалната интеракция се
осъществява във външната среда, стимулите постъпват от вън. Осъществяват се от човек.
Стимулите са възприемани от анализаторите на този, към когото е отправена дистантно (от
разстояние). Сетивността служи на човек и като навигатор, чрез, който той се организира за
определени действия.
За Детския аутизъм в МКБ 10 (F 84.0) е дадено следното определение: Вид
генерализирано разстройство на развитието, което се определя от наличичето на абнормно
и/или нарушено развитие, възникнало преди 3 – годишна възраст и проявяващо се с
абнормен тип функциониране в три области: на социалните взаимоотношения, на
комуникацията и на поведението, което е ограничено и стереотипно. То се среща 3-4 пъти
по-често при момчета отколкото при момичета [5].
Според Нисен не се касае за нозологична единица, а за полиетиологични, вероятно
генетично обусловени синдроми, в основата на която лежат психически, наследствени или
органично- мозъчни причини. [6]
Социална интеракция: (външно, видимо) взаимно повлияване между индивидите от
една група чрез психическа дейност, което има за цел съгласуване на техните съвместни или
индивидуални действия. По такъв начин социалната интеракция се дефинира като един
аспект от социалното взаимодействие [6].
За да се осъществи интеракцията психичната дейност има нужда от подкрепата на
различни, действия; жестове; вокални съобщения и др.. Не рядко социалната интеракция е
подкрепена с емоция или предизвиква такава; използват се приспособления. Ролята на
психичната дейност е да организира тези действия в определен ред и да ги предаде
разбираемо за другия. В повечето случай психичната дейност се организира по начин, който
и е познат, който е научила, смята за приемлив и приема, че ще има желаният и търсен от нея
ефект. Същевременно психичната дейност очаква да получи що годе адекватен отговор –
разбираем за нея. Отговор, който да я ориентира за подходящите последващите действия, а
тези да придават цялостен адекватен смисъл на ситуацията
Методът представлява път на изследване или познание, съвкупност от прийоми и
операции за практическо и теоретическо усвояване на действителността. [1].
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Наблюдението – целенасочено и избирателно възприемане на изследователя на
външни прояви на едно или друго явление. Целта му е изучаване на качествени особености
на психичните явления и разкриване закономерните връзки между тях. Недостатък на
наблюдението е пречупването през субективната призма на наблюдателя.
Изследването на интеракцията през сценарий е обичаен начин за изследване на
същата. Това е така, защото всъщност всяка социална интеракция има своеобразен сценарий.
Сценарият на интеракцията обичайно е проектиран от възрастен, съобразен е с
действителността и ситуативно, като се основава на познания и минал опит. Сценариите на
интеракцията, могат да бъдат разглеждани в най – различни сфери на човешката деятелност.
Също така могат да бъдат отчитани своеобразни качества и параметри на конкретните
сценарии или тези да бъдат разделяни в различни групи.
В настоящото изследване най- общо можем да разграничим следните видове: общо и
конкретно структурирани и индивидуално структурирани сценарии.
Тъй като всяка интеракция протича в определен времеви период, то тя (социалната
интеракция), по една или друга причина може да бъде прекъсвана, удължавана или
съкращавана.
Изучавайки интеракцията като стадий на развитие на социалния контакт, Я.
Шчепански дефинира 5 етапа на прогресивно приближаване към организираното
взаимодействие :
• пространствен контакт;
• психически контакт –взаимна заинтересованост;
• социален контакт –поява на съвместна дейност;
• взаимодействие –систематично осъществяване на съвместни действия;
• социално отношение-взаимосвързани системи на действие.
[1]
Социалната интеракция има най- различни измерения и значения. Пример за това е, че
под социална интеракция може да се разбира добре структурираното поведение на
футболния съдия, или регулировчика на пътното движение, а също така добрата реклама е
социална интеракция по своята същност. Достатъчно ясно е и достъпно видимо, че и
футболният съдия и регулировчика на пътното движение повлияват и/или регулират и
организират определено множество. Организацията на тези човешки дейности се случва,
като по определен ред, един подава различни сигнали към поне една сетивна модалност на
друг. Тези сигнали имат за множеството участващо в конкретната дейност един и същи
смисъл (или поне би трябва да е така). За множеството участници един и същи знак или
сигнал има един и същи смисъл и то съгласува своите действия, съобразно смисълът на
знакът или сигналът. Съгласуваността в действията на конкретните участници произтича от
това, че на определен знак или сигнал предварително му е придаден смисъл, смисъл, който е
разяснен и уточнен на същите тези участници, в определената дейност предварително.
Знакът или сигналът може да са насочени към повече от една сензорна модалност на
множеството, и то да предприема конкретни действия спрямо предварителните уточнения, с
които се е запознало. Така, посредством различни системи от знаци и символи човек успява
да синхронизира своеобразни дейности, в които участва, с определено множество други. При
условието, че имат сходни компетенции и познания, за конкретния сигнал, знак символ.
Съвсем, по различен начин може да повлиява рекламата определено множество.
Значението и посланието в нея, могат да не са така отявлено и отчетливо показни, както е
при описаните двама, а да е скрито и въпреки това да повлиява множеството. В случаят с
рекламата не е задължително, този който е повлиян да има определени компетенции и
предврително придобити знания, както е например при модните течения.
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Примерите дадени до тук в изложенито са лесно достъпни и за наблюдение и за
изследване на конкретните им елементи. Не е трудно дори в рекламният клип да се долови
кое конкретно влияе другия. В последващият пример е не така лесно достъпно да се
отграничат различните елементи на сценариите, защото тези са индивидуално структурирани
и не са със същата конкретика в повтаряемостта.
Наблюдението или за силата и влиянието, което може да окаже интеракцията.
Формиране на страхови реакции у дете: В парка, в обособен кът с катерушки за деца до три
години имах случайността да попадна в следната ситуация: Към мястото се приближиха
баба, дядо и внуче (момче) на възраст между 2 и 3 г. . Навлизайки в обособения кът детето
започна неистово да пищи и плаче, сочейки един гълъб, който си търсеше храна без да
обръща внимание на хората. Реакцията на страх от гълъба у детето ме учуди. Само на около
50 м. едва проходили деца се забавляваха да гонят гълъбите. Бабата и дядото подаваха сбор
от приемливи стимули: Детето се притискаше у полите на баба си, а тя погалвайки го,
опитвайки се да го успокои му казваше, че това било само гълъбче, малка птичка и нямало
нищо страшно. Този сбор от действия ми изглеждаше достатъчно приемлив, за да се успокои
детето, но не помогна и то продължаваше да плаче силно и да надава пронизителни писъци.
Гълъбът вече се беше отдалечил, но то продължаваше. Преместих се в друг подобен кът
наблизо. Малко след това без първоначално да забелязвам, че това са същите баба, дядо и
внуче (което вече не плачеше) чувам следните изрази: “не прави така, защото гълъбът ще ти
изкълве очите”;“не прави така защото гълъбът ще ти изкълве крачетата”. Чувайки тези
реплики, виждайки същите хора почудата ми от детската реакция вече не беше същата. Тук
трябва да отбележим, че за детето едва ли е напълно ясен смисълът, вербалната семантика и
какво означават тези заплахи. Но сборът от действия, заплашителният тон, възможната
физическа подкрепа на заплахата и поне частичното осмисляне на ситуацията от детето,
трансформират поведението на възрастния в интеракция и придават смисъл на иначе
фалшивата заплаха от гълъба.
От едно случайно наблюдение, да се гадае какъв е точният сценарий, който същата
тази жена е използувала да се обособи у детето така тежка и интензивна реакция на страх
спрямо подобен маловажен стимул е грешно. Също е неясно, дали все пак детето не е имало
някакво травматично преживяване с птици.
Рядко са така интензивно насложени от възрастния подобни страхове у децата, но не е
рядкост да се използват от възрастния подобни индивидуално структурирани сценарии. Поне
до скоро и по нашите ширини едва ли са много хората, които да не са чували за “баба яга”
или “торбалан”. Тези образи можем да наречем условно съществуващи стимули (плашещият
нарочва някоя старица или неугледен на външен вид мъж, на които “пришива” определени
характеристики), а в някой случаи може да се изграждат и обуславят подобни представи и в
следствие тях реакции без подкрепата на реално съществуващо, физическо доказателство.
Всъщност, колкото по- малко е детето представите, а от там и специфични реакции се
изграждат от възрастния основно с интонация, жестове и лицеизраз и едва на по- късен етап
се изяснява за детето семантичния смисъл на вербалното послание. Изграждането на
страхова реакция или респект спрямо маловажни или условно съществуващи стимули не е
проста и съвсем лесна задача, а изисква целенасочено, структурирано и повтарящо се
поведение от страна на възрастен. Целенасочеността, структурираността и повторяемостта
на подобен род поведение от страна на възрастния отговарят на това, което се има предвид,
когато се казва, че се касае за интеракция. Също така е ясно, че тези поведения имат
определен сценарий, който възрастния следва нееднократно.
Изследването на подобен род интеракции, се основава на случайни наблюдения, тъй
като на автора на настоящото му изглежда неприемливо умишлено провеждане на подобен
род експерименти.
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Въпреки, че описахме интеракция с негативен характер, то трябва да имаме предвид,
че интеракцията предоставя възможности за повлияване на другия по пътища различни от
обичайното вербално общуване, а също и това, че може да има много силно влияние над
другия.
За да повлияе адекватно другия, то интеракцията трябва да е съобразена със
спецификите на този, към когото е отправена. За това ще разгледаме поне на кратко
спецификите на аутистичното разстройство.
Аутизмът като диагноза представлява сложна съвкупност от емоционални и
поведенчески особености, най-ярки от които са емоционалната студенина, безразличието
към света и другите, активното бягство от контакти, демонстративно и трайно затваряне в
себе си и др. Интелектът, речта, социабилността са в строго индивидуална дисхармония.
През 1978г. Rutter описва основните групи симптоми при аутизма:
1. Изключителна самотност, която възпрепятства нормалните контакти и отношения.
Още след раждането такива деца не гукат, не осъществяват контакт очи в очи, въобще
не демонстрират никакви форми на привързаност.
2. Езикови нарушения. Много голяма част от децата с аутизъм никога не развиват
комуникативната функция на речта, а при тези, при които има реч, тя е изпъстрена с
множество фонетични, сематични и граматични изкривявания. Речта почти винаги се
използува егоцентрично и не служи като средство за комуникация.
3. Чувството за неизменност на заобикалящата среда. Всяка промяна в средата е трудно
обяснима и труднопоносима за тях. Много често те развиват ритуалност и обсесии
към различни обекти.
Според Rutter /1978/ пълната клинична картина на аутизма се развива до 30-я месец
от живота на детето. Според него основните характеристики при аутизма са: деградация в
социалните отношения, в комуникацията и въображението, ограничения в интересите и
активността. В ранна възраст доминират нарушенията в невровегетативната и
инстинктивната система, които се манифестират като нарушения на съня, липса на сукателен
рефлекс. В по-късна възраст се появяват поведенческите нарушения, свързани преди всичко
със социалната адаптация. При някои деца дълго време се съхранява „симбиотичната връзка“
с майката, изразяваща се в болезнена привързаност към нея и изразен страх от нейната
загуба. Възможна е обаче и обратната тенденция- емоционалното отчуждение, незачитане,
отхвърляне, безразличие към околните, в това число и най-близките. Усамотяването и
затварянето в свой вътрешен свят е предизвикано от страховете и от свръхреакцията на
външни дразнители. Те обикновено не диференцират отношението си към живата и неживата
природа, а присъствието на хора не променя тяхното поведение. Поведението им е
стереотипно и ритуално.
Като цяло се наблюдава неадекватно отношение към другите хора. Те демонстрират
пълна неспособност за установяване и поддържане на междуличностни контакти.
Най-общо клиничната картина на аутизма може да бъде обобщена чрез
характеристиките на абнормното функциониране в три области:
•
Социални интеракции :
o
понижен или липсващ социален интерес, липса на инициатива за свързване с
другите;
o
предпочитане да остане насаме, пред възможността да бъде в компанията на
другите;
o
липса на имитативни способности по отношение на действията на другите;
o
липса на игрова дейност с другите;
o
липса на контакт „очи в очи“ ;
o
липса на емоционална реакция при среща с познати;
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не забелязва присъствието на другите;
не диференцира отношението си към близки, познати и непознати хора.
Комуникация:
не може да поддържа диалог, даже при добри речеви умения;
тежки нарушения в езиковата употреба;
невъзможност за овладяване на лично местоимение в 1 л.ед.ч.;
ехолална реч ;
липса на въображение и второразредни представи;
липса на символни жестове;
нарушена невербална комуникация.
Поведенчески нарушения:
двигателни стереотипи;
липса на реакция при молба от страна на другите ;
особени хранителни навици;
неадекватни емоционални реакции;
агресивно и автоагресивно поведение.

Структуриране на поведение у възрастния под формата на интеракция.
От описаните симптоми присъщи на аутистичното разстройството става ясно, че
подстъпите за осъществяване на комуникация и обичайното общуване с детето са
изключително затруднени. Тези трудности от своя страна фрустрират взаимоотношенията в
семейството и възпрепятстват социализацията и обучаемостта на детето. Интеракцията
осигурява подстъпи за осъществяване на комуникация и общуване по различни пътища и
успешно повлиява човешкото поведение. Обичайно интеракцията протича във времеви
отрязък и за да се структурира, се използва сценарий. От което следва, че повлияващият
трябва да влезе или възприеме определена роля. За да е адекватна на очакванията, е нужно да
е съобразена с участниците в нея и в способностите им за разбиране на подаваните сигнали.
В контекста, който ни интересува могат да се откроят интеракции на утеха, на доверие
или на такива предизвикващи любопитство интерес и др., и докато горе описаните се
основават на знанието и разума, то в случая разчитаме повече на повлияване на
инстинктивно или по- скоро рефлексивно ниво. Последователността в този род интеракции
не е така добре структурирана или по – скоро е индивидуално структурирана, спрямо горе
описаните, но може да се говори за определена универсалност на подаваните сигнали, макар
редът им да е различен.
Колкото по- естествено изглежда в ролята, която предлагаме по- долу, то толкова
повече можем да очакваме, че тази ще повлияе детето. В случая, който разглеждаме
повлияването, към което се стремим е от възрастен към дете в ранна възраст, в чието
поведение се открояват признаците на аутистичното разстройство.
Като целта на
структурираното в интеракция поведение на възрастния е в единият случай да се предизвика
любопитство и интерес у детето, а в другия доверие.
За да провокира у детето интерес и любопитство у детето, възрастният може да
структурира поведението си, като се преструва, че нещо му е изключително интересно.
Структуриране на поведение: Осигурете безопасна среда, запазете дистанция около 1м. от
детето, имитирайте, че то не ви интересува, а че интересът ви е насочен в съвсем друга
посока. Атрибут за осъществяване на интеракцията - подходящо би било възрастният да
използва, някое от модерните мобилни устройства, които до скоро ползвахме само като
телефон. Подходящо е поради размера си, и поради това, че може да издава звуци или
проектира образи. Добре е също така това устройство да е гумирано, защото знаем, че всяко
съвсем малко дете проверява всяко нещо с уста. На същото устройство пуснете детско
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филмче, което е музикално озвучено. Не обръщайте внимание на детето, а се опитайте да се
съсредоточите в устройството. Ако забележите, че детето проявява интерес спрямо
случващото се, то не му предоставяйте с лекота да се включи в заниманието ви. Ако детето
не проявява интерес към случващото се то спокойно, но явно започнете да се завъртате с
гръб към него, като постепенно имитирате, че криете устройството. Подходящо е да
използвате възклицания на интерес радост и др. .
За да се провокира у детето доверие, спрямо възрастния. Подходящо поведение на
възрастният, би било този да имитира, че спи, а още по добре е ако наистина заспи. Тъй като,
когато някой човек заспи в присъствието на друг, то той оказва, демонстрира, доверие. Това
е така, защото човекът, който е заспал е в безпомощно състояние. От което следва, че се
доверява и дори поверява живота си на другия, в чието присъствие е заспал. Въпреки, че
подобна интеракция безспорно влияе успешно и то на ниво рефлексия, то и спрямо него
могат да се откроят недостатъци. Недостатъците са свързани с това, че у детето с
разстройство от спектъра на аутизма не- рядко се наблюдават агресивни или автоагресивни
прояви.
Заключение: Успешното повлияване на детето от така структурирано поведение на
възрастния, ще е предпоставка за по- успешна социализация и снижаване фрустриращият
елемент във взаимоотношенията възрастен - дете. Освен това може да съкрати
продължителният път, който специалистът трябва да извърви иначе в общуването с
аутистичното дете.Също така освен, че специалистите винаги трябва да се съобразяват с
индивидуалния детски случай, то и работата им винаги трябва да се основава на умереност,
доброжелателност и толерантност.
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АРИТМИЯ ЧРЕЗ РЕЦЕПТИВНА РИТЪМТЕРАПИЯ – ПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
В КАРДИОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Петя Георгиева Чешмеджиева, доктор
Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” – Русе
OVERCOMING ARRHYTHMIA THROUGH RECEPTIVE RHYTHM
THERAPY - PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE IN CARDIAC
TREATMENT
Petya Georgieva Cheshmedzhieva, PhD
Center for Psychological Services and Development "Psycomfort” - Rousse
Пилотно експериментално изследване на рецептивна ритъмтерапия – слушане на музика, изпълнена от
ударни инструменти, за овладяване на аритмия при мъж на 72 г., продължаващо и понастоящем, когато
той е на 74 г., показва непосредствен ефект от един сеанс, отложен ефект, а също и траен ефект след
системни сеанси няколко дни по ред. След период от няколко месеца до една година без сеанси при нова
поява на чести аритмии само няколко сеанса бързо и трайно стабилизират сърдечния ритъм. Според
данните, наблюденията за ефекта и медицински източници е съставена теза за фазата аритмия в
сърдечния ритъм и за механизма на действие на слушането на такава музика върху автономната нервна
система. Процедурата подпомага основно лечение на хипертония при това лице и се отразява с
намаляване на приема на лекарства за аритмия. Експериментът се супервизира от ритъм терапевт.
Резултатите се потвърждават и от общопрактивуващия лекар и кардиолог. Изводите биха
представлявали интерес за психолози и за медици.
Pilot experimental study on the receptive rhythm therapy i.e. listening to music performed by percussion
instruments to control arrhythmia in a man 72 years old, and continuing today, when he is 74, shows a direct
effect of one session, postponed effect, also lasting effect after system sessions performed several days in a row.
After a period of a several months to a year without sessions in case of recurrence of frequent arrhythmias, only
few new sessions quickly and for extended period of time stabilize the heart rhythm. According to the data,
observations on the effects and medical sources, thesis is composed of arrhythmias’ phase in heart rhythm and
mechanism of reflection of listening to such music on the autonomic nervous system. The procedure supports the
primary treatment of hypertension in the person and produces a decrease in the intake of drugs for arrhythmia.
The experiment is supervised by rhythm therapist. The results are confirmed by General Practitioner doctor and
Cardiologist. The findings may be of interest to psychologists and medical doctors.

В ХХ и XXI век продължителността на човешкия живот се удължава с подобряване на
жизнения стандарт. Повишава се обаче ежедневният стрес – един от основните източници на
влошаване на здравето. Честото емоционално и телесно напрежение намаляват способността
за преработване на стреса. В средна възраст, а при много индивиди и по-рано, се усеща
„притупване” в сърдечната област и начало на хипертония, която може да се съчетава и с
аритмия.
В настоящото изложение се споделя опит от успешно повлияна аритмия и
преодоляваща се периодично от рецептивна ритъм-терапия – слушане на аудио записи с
барабанна музика. Кардиологията и музикотерапията не са в компетенциите на
изследователката, затова подхождането към експеримента е интуитивно и с любопитство, но
и с опитност от други експериментални изследвания. Процедурата, съставена от
изследователката, се супервизира от Мартин Иванов – ритъм терапевт с докторска степен в
областта на изкуствата и с множество специализации по музикална терапия от САЩ и
Канада. Преценявайки ефекта от този пилотен експеримент, в момента той съставя проект за
по-мащабно изследване на ефекта на рецептивната ритъм-терапия за подобряване на
основното лечение при хора с кардиологичен проблем с достатъчно голяма за целта извадка
по численост и състав – представителство по пол, възраст, симптоматика.
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Началото на експеримента е през м. септември 2012 г. Изследваното лице – баща на
изследователката, съобщава, че при мерене на кръвното пак чува аритмия: „Два удара има,
един го няма.”. Мартин Иванов споделя във Фейсбук няколко записа на композиции,
изпълнени с ударни инструменти, които влизат в употреба като стимулации в сеансите. Още
първият спонтанно организиран сеанс с музикален запис с времетраене около 5 мин. дава
ефект с нормализиран ритъм. Изследователката споделя с терапевта идеята си да изпробва
рецептивна ритъм-терапия. Той с любопитство поощрява старта на семейния експеримент.
МЕТОДОЛОГИЯ
Идеята за лечебни сеанси чрез слушане на барабанна музика е плод на представата на
изследователката за ефекта на активната ритъм-терапия върху лица с различни здравословни
проблеми (според супервизора – без сведения за публикувани случаи с рецептивна ритъмтерапия при кардиологичен проблем) и на лични впечатления от участие в дръм съркъл
(барабанен кръг). Лично е наблюдаван ефект от комуникацията чрез ритъма при младежи с
умствена изостаналост (усмивка с ново излъчване в погледа, концентрираност в
изражението, удоволствие от съвместното свирене със спонтанно споделяна музикална шега
между тях и ритъм-терапевта), който насочва към предположението, че такива стимулации
актуализират и създават нови връзки между центрове в мозъка, активизират участъци в
мозъка.
Барабанната терапия (Drum Therapy) академично се изучава в рамките на музикалната
терапия. През последните 7 години Мартин Иванов провежда у нас изследванията на
терапевтичния ефект върху различни групи от деца и възрастни с увреждания (церебрална
парализа, аутизъм, хиперактивност, умствена изостаналост), както и при лица с престъпно
поведение, излежаващи присъди. Методиката му не се ограничава в свиренето на барабани, а
съчетава звуци, цветове, движения на тялото. Така представляващо терапията средство е не
самият ударен инструмент, а действието на ритъма за възприятията и за изразяването на
участниците в сесиите, а оттам и за лечението, за оптимизирането на функционирането на
личността и на здравето като цяло. Този опит е причина той да използва термина ритъмтерапия, който има тенденция да се утвърди в сферата на музикалната терапия чрез
резултати от изследвания у нас и в други страни. Описването на ефекта от настоящия
експеримент приема този термин, основанията, за което се разкриват чрез резултатите от
него и посредством съгласуването му с обяснения от физиологията и психологията.
Теза за аритмията. Аритмия означава „липса на ритъм”, „нарушение на ритъм”. В
Интернет за „аритмия” се намират предимно връзки към статии за кардиологичния проблем.
Терминът аритмия обаче е относим към всички ритмични занимания и изкуства. Аритмия
може да се проявява и засича като нарушение в ритмиката: на стиха в поезията – поетична
аритмия; при изпълнение (пеене или свирене) на музикално произведение – музикална
аритмия; в изобразителното изкуство и архитектурата при нарушение на алгоритъма на
повтарящите се елементи или на интервалите между тях (например в интервалите между
елементите и в големината и оцветяването на фигурите в декоративен фриз или пък в
централно/концентрично/радиално-симетрична композиция). От фокуса на ритмиката бихме
могли да разгледаме изразяването: ритмичният и неритмичният начин на изразяване може
да е непреднамерен (при органичен или функционален проблем или в състояние на стрес,
фрустрация и т.н.), но може и да е преднамерен (използван като художествен похват или
като съзнателен или полусъзнателен защитен механизъм).
Речниково определение на аритмия (гр. arrhitmίa) включва: „1. Липса на ритъм в стих.
2. мед. Нарушение на нормалната дейност на сърцето, при която изчезва равномерната
последователност на отделните фази от дейността му.” [6, 83]. Думата ритъм (гр. rhithmόs)
се представя със следните значения: „1. Всяко отмерено равномерно движение на еднакви
елементи. 2. литер. Равномерно редуване на ударени и неударени срички, на дълги и кратки
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срички. 3. муз. Движение, което се получава вследствие на равномерно редуване на
музикални звукове. 4. Размерност, отмереност.” [6, 651]. Според „Енциклопедия Колумбия”
по М. Иванов (2012) „ритъмът е основен елемент на музиката, свързан с времето, ангажиран
с продължителността на звуците и тяхното организиране и акцентиране, били те хаотични
или подредени, в правилни и симетрични модели.” [2, 62]. Психологичното понятие „ритъм”
има още значения – космически ритми, биологични ритми и възприятие – перцептивни
ритми. „Най-широкото определение, което обхваща всичките му значения, е може би това на
Платон: Ритъм е ред в движението.” Вместо това може да се каже: „Ритъмът е
последователен ред.” [1, 1073]
Медицината определя видове аритмия. Според сърдечната честота тя е: ускорена –
тахикардия (с произход от предсърдията или камерите); забавена – брадикардия (от синдром
на болния синусов възел или проводни нарушения); екстрасистоли. В неправилен ритъм
аритмиите са „фибрилации” – предсърдни или камерни, а сърдечно съкращение, настъпило
по-рано спрямо ритмичния интервал, е „преждевременна контракция”. Аритмията
обикновено е следствие на водещо заболяване (кардиологично, ендокринологично) или на
злоупотреба с алкохол, наркотици, тютюнопушене, на прекомерна употреба на кофеин, на
някои хранителни добавки, билки, лекарства. Напредналата възраст е също рисков фактор –
отслабва сърдечният мускул, настъпват промени в проводната система на сърцето.
Настоящото изследване оформя разбиране на аритмията като фаза на нарушение в
сърдечния ритъм, отразяваща усилието на сърцето и организма като цяло „да се приведе в
ритъм”, да възстанови ритъма на принципа „ритъм – аритмия – ритъм”. Ефектът на
приложената ритъм-терапия затвърждава за изследователката и ефективността на
невротехнологиите – устройства с релакс-системи за ритмична стимулация на зрението и
слуха върху активността на мозъка да синхронизира ритъма си на работа с честотата на
ритмично пулсиращи светлини и звуци. Посредством такива след кратко време той
успокоява електрическата си активност до състояние на релаксация, транс или сън, които
имат силен възстановяващ ефект и катализират ефекта от други процедури или терапии.
Психосоматични усложнения на здравето. Повишаване на кръвното налягане и
кръвната захар (функционално в хомеостазата) дава сила на организма за справяне в
ситуации с напрежение и опасност от изчерпване. В ХХ-ХХI в. обаче при съзнателно или
инерционно натоварване с множество житейски задачи заложеното „знание” на организма да
се справя по собствен начин се забравя, под влияние на навици се неутрализира. Човек „се
изгубва” в болестта, възпрепятствал естествените възможност на тялото за справяне.
Настъпва разсъгласувано действие на психичното и телесното до разболяване поради разпад
на целостта, объркване, страх, чувство, че бедите идват някъде отвън или отвътре в
индивида, от част, която враждебно дебне да „го” порази.
В исторически обзор на теории в областта на философията и психологията Каталин
Лантош се позовава на предшественици на психосоматичния подход (Платон, Аюрведа,
Китайската традиционна медицина), на психоанализата, на автори на съвременното
определение на психосоматиката с общата им теза, че тялото и душата на човека са
неразделни, единно цяло, интегрална същност на човешката природа. Телесното (външното)
и душевното (вътрешното) са взаимнообуславящи се, обменящи си влияние върху
потенцията и силата им. Телесното, включващо душевното като съставна част, се проявява в
закономерностите на вътрешната динамика на субекта. В същото време вътрешната скрита
динамика на психичното се проявява в различни форми на екстернализация посредством
телесни феномени. В сферата на психоаналитичната рефлексия разбирането за свързаността
на душевното и телесното е довело до разработване на психосоматичния подход, според
който човек функционира като психосоматично единство: душата е способна да информира
съзнанието посредством телесните симптоми за вътрешен дисбаланс. „Фактически се оказва,
че в определена степен ние ставаме сами творци на своите заболявания вместо да се решим
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да преодолеем нашите вътрешни затруднения и конфликти по най-адекватните начини.
Разбира се, това е несъзнателен избор, тъй като хората са обусловени същества, управлявани
от безсъзнателни механизми.” [3, 271-272] Фактори за психосоматичните симптоми според
Felix Labhardt [3, 274] са: структурата на личността, биографични предпоставки (личната
история) и защитни механизми, актуалното в даден момент емоционално състояние,
общественото положение на човека и особеностите на неговите междуличностни отношения,
интрапсихични процеси и поведенческото им проявление, особености на функционирането
на вегетативната нервна система, комбинация от различни етиологични и
психофизиологични фактори. Съществуват и други опити и варианти за типизация. От
специфичните органични симптоми, определени от Gyula Császár (1980) [3, 275], настоящото
изследване е провокирано от психовегетативните сърдечно-съдови нарушения. Опитът
според К. Лантош показва, че лечението на психосоматичната патология с медицински
методи не може да бъде напълно ефективно, като, разбира се, в сферата на действие на
психологията и психотерапията в някои случаи не можем да изключим приемането на
лекарства с цел облекчаване на симпотимите. При избора на метод на лечение терапевтът
има предвид, че преките вербални методи невинаги са подходящи, тъй като пациентът често
не е способен да разкрие своите проблеми по този път. Защитните механизми на личността
възпрепятстват осъзнаването на актуалните чувства и тревожността, заради което се налага
да се търсят други начини като релаксационните техники за постигане на отпускане.
Физиология на ефекта на рецептивната ритъм-терапия върху сърдечния ритъм.
Автономната нервна система (АНС) контролира нивото на активност на ключови органи и
системи. Много органи упражняват известен контрол върху функционирането си. Ниво на
активност на сърцето с присъщ ритъм 110 удара в минута е неподходящо през цялото време
– то бие по-ускорено при изпълнение на физически упражнения и по-рядко в период на
почивка. „Автономната нервна система доминира над локалния контрол, за да осигури това
по-високо равнище на координиран контрол върху повечето телесни системи в отговор на
вариращите изисквания, отправяни към тялото.” [4, 252] Хипоталамусът контролира
активността на АНС, като получава информация за изискванията, отправяни към тялото от
различни източници посредством връзки с кората и с лимбичната система на главния мозък.
Те участват в преработката на познавателните и емоционалните изисквания. Така АНС
реагира и на психологически фактори, и на физически изисквания, отправяни към тялото.
Според протоколираните стойности при настоящото изследвано лице аритмията
предшества или съпътства промени в кръвното налягане. Това показва свързани процеси,
усилия на сърцето и кръвоносната система да установят съгласуваност в организма от
мобилизационното напрежение до отпускането. Последното може да се подпомогне чрез
синхронизиране с отвън подаден и възприет ритъм. Ефектът на рецептивната ритъм-терапия
се разкрива чрез принципа на увличането. Той се разпознава при ритми на движенията,
каквито са възприеманите ритми (особено в изкуствата), създадени от човешката двигателна
или вербална дейност. „Всъщност между създадените ритми и възприеманите ритми има
хармония. Тя се проявява най-вече във факта, че чутите ритми предизвикват реално
двигателно действие с движения, които също са периодични.” [1, 1075] Ярък пример са
спонтанните движения при малки деца, когато чуят ритмичен музикален откъс, и при
възрастни с нуждата да ги въздържат, когато слушат музика. „Предизвикването на
движенията и синхронизацията дават качества на ритмите, които са различни от
перцептивните. Хармонията между слуха и мускулите води до емоционални реакции,
характерни за възприятието на ритъма.” [1, 1075]. При слушане на музика ние чуваме и
възприемаме с тялото ритъм, с който се синхронизираме. При активна ритъм-терапия, ако
човек свири на барабан, той използва първични действия – удари с ръце. Произвежда
ритмика, музика, налице е пряко автостимулиране чрез длани и пръсти с ударите върху
барабана и същевременно в участъци в лява и дясна хемисфера, съчетано с емоционално
изразяване, разтоварване на първични емоции и напрежения, с което се оптимизира АНС –
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подпомага се парасимпатиковата нервна система да приведе организма в релаксация.
„Тренингът в релаксация помага за появата на парасимпатиковата реакция, с което се избягва
хроничното предизвикване и поддържане на висока симпатикова възбуда.” [1, 1060].
Релаксацията трябва да е постижима за кратко време – 10-30 мин., за да е ефективна в
ежедневието. Физичен опит с метрономи (http://www.obekti.bg/tehno/9418), поставени на
подвижна дъска, включени по различно време, показва как след няколко минути ритъмът им
напълно се синхронизира поради резонанса между тях. Робърт Лоурънс Фрийдмън,
психотерапевт и барабанен фасилитатор, се позовава на множество изследвания на това как
ритъмът увлича: концепция за увличането (Кристиан Хъйгинс, холандски учен – 1665 г., след
откритието му, че ако два часовника с махала се поставят един до друг, то до следващия ден
махалата им ще се люлеят в абсолютен унисон); увличането е тенденция на хората и
предметите да се синхронизират към доминиращия ритъм (Кристин Стивънс, музикален
терапевт и барабанен фасилитатор); честотата на една движеща се система, уловена и
определена от честотата на друга такава (д-р Майкъл Таоут, учен в областта на нервната
система, директор на Центъра за биомедицински изследвания в музиката в „Колорадо Стейт
Юнивърсити”); „Ритмите могат да увлекат мозъчните вълни на обекта към алфа- и тетасъстояния. Мозъчните вълни алфа асоциират състояния на релаксация и добро физическо
здраве. Тета-вълните обикновено се асоциират със състояния на сънливост или
безсъзнание.” (д-р Андрю Нехер, според лабораторни тестове на ефекти на ритмично
свирене на барабани върху централната нервна система – изследването „Лендмарк”);
свиренето на барабани може да обедини и синхронизира дясното и лявото полукълбо на
мозъка (Лейн Редмънт, експерт в областта на древната история на жените като барабанисти и
водачи на ритуали). [8, 64] Р. Фрийдмън описва лечебния процес чрез ритмична музика: ако
група хора продължително свирят даден ритъм, мозъчните им вълни се увличат от ритъма и
участниците получават споделено състояние на мозъчните вълни. Той се позовава на ЕЕГ
анализ на броя вълни, минаващи през мозъка: нормалното, насочено навън, внимание
(доминиращо представителство на лява хемисфера) генерира бета-вълни с вибриране 14-40
цикъла в секунда (ц/сек.); преместване на съзнанието към вътрешна концентрация (дясна
хемисфера) води до по-ритмичните алфа-вълни – 7-14 ц/сек. – състояние на релаксация и
концентриране; при вълни 4-7 ц/сек. мозъкът навлиза в тета-състояние на близки съзнателни
и несъзнателни процеси, причиняващо сън в полусънно състояние и образи пред прага на
заспиването, източник на неочаквани прозрения, творчески решения на сложни ситуации,
преобладаващо при хора, които могат да получават и обработват много повече информация;
делта е най-бавната честота на мозъчни вълни – 1-4 ц/сек., състояние на безсъзнание или
дълбок сън. Изследванията според Р. Фрийдмън показват, че ритмичната музика е един от
най-ефективните начини за предизвикване на синхронизиране на мозъчните вълни.
„Музикалното разбиране е съвместната функция на левия и десния мозък, а ритмичният звук
може да доведе мозъчните вълни до алфа и тета състояния.” [8, 66], а заедно с това според
терапевта – и до емоционално и физическо лечение.
Защо и кога рецептивна ритъм-терапия? Темброво, ритмично, динамично
звученето на ударни инструменти се асоциира първично и естествено с вътрешния ритъм.
При свирене с ударни музикални инструменти (активна ритъм-терапия) човек влиза в пряка
комуникация с ритъм-терапевта. Слушането на такава музика може да предизвика асоциации
за далечни екзотични пространства, подпомага „отдалечаването”, а с това и почивката от
настоящи грижи. Това води до успокоение, отпускане, често до заспиване, абстрахиране (от
външните ежедневни дразнители), но и до свързване със сигурността, която се усилва от
натурално възпроизвеждания ритъм с барабани и перкусии. При рецептивната ритъмтерапия звучащо изпълнение на два инструмента може да се припознае като музикален
„диалог”, пресъздаден с различно звучене по тембър, ритъм, темпо, динамика, между два
музикални субекта, с някой от които според темперамента или според моментното си
настроение индивидът изразително може да се идентифицира. Чрез ритъм диалога се
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осъществява „сближаване”, действие „тук и сега”, само че в художественото, въображаемо
пространство, в което човек сам извършва релаксация и лечение. В ритмиката действа и
когнитивно стимулиране – различават се участващите инструменти, като всеки от тях
„говори” със свой тембър, честота на ритмични звуци, своя динамика чрез силата на
звученето и „утвърждаването”. След преустановяване на слушането човек се свързва с
обкръжението си отпочинал, толерантен – себеприемащ и по-отзивчив и разбиращ околните.
Удобство на рецептивната ритъм-терапия чрез слушане на музикални записи е, че
човек може активно да управлява болестни симптоми, състояния, здравето си, дори и когато
не би могъл да излиза от къщи за специално организирани сесии с терапевт.
Постановка на пилотното експерименталното изследване.
Обект. Възможностите на рецептивната ритъм-терапия за намаляване на аритмия.
Предмет. Честотата на проявление на аритмия и оптимизиране на общото
здравословно състояние при лице с кардиологичен проблем при стимулиране чрез слушане
на аудиозаписи на произведения, изпълнени с ударни музикални инструменти – барабани и
перкусии.
Цел. Установяване на релаксацията при слушане на музика, изпълнена с ударни
инструменти, като стимулатор на естествени соматични и психични ресурси за снижаване на
напрежение и за подобряване на сърдечния ритъм.
Хипотези. Първоначални хипотези: 1. Слушането на музика, изпълнена от ударни
инструменти, може да възстановява нормалния сърдечен ритъм чрез синхронизиране на
вътрешния ритъм у слушателя с изпълнителския. 2. Системни сеанси със слушане на записи
с барабанна музика може да имат ефект на лечение, профилактика и превенция на аритмия.
Задачи: 1. Да се потърсят различни определения за аритмия. 2. Да се установи начин
на регистриране на данни и отразяване на аритмия. 3. Да се създаде модел за анализ на
резултатите. 4. Резултатите да се верифицират с медицински изследвания.
Методи на изследване: за теоретичен анализ: анализ на теории от физиология и
психология; анализ на документация; за организация на изследването: сравнителен метод –
сравняване на стойности по кардиологични показатели – артериално кръвно налягане и
сърдечен ритъм, преди и след въздействие и в период без въздействие; за участие на
изследователя – Action Research – изучава системата и същевременно си сътрудничи с
изследваното лице (ИЛ) в процеса към взаимно договаряща се посока, включваща
рефлексия, планиране, действие, наблюдение (активност на ИЛ за регистриране на
резултатите в ръкописен протокол преди, след сеанси, в дните без сеанс по дата, ден, час,
стойности, които, преписвани после от изследователката на компютъра, заедно се
проследяват, анализират); за обработка на първична емпирична информация: количествен –
сравняване на данни, статистически анализ; качествен – анализ и интерпретация на получен
фактически материал; за събиране на първична емпирична информация: наблюдение,
самонаблюдение, експеримент, беседа, анализ на конкретен случай, експертна констатация
от лекари.
Контингент: Едно ИЛ, баща на изследователката, на 72 г. (сега – на 74 г.), отпреди
10 г. диагностициран с: исхемична болест на сърцето с нестабилна стенокардия, артериална
хипертония 2-ра степен, камерна екстрасистолия. С генетическа предразположеност. От
няколко години аритмията е съобщавана при рутинна електрокардиограма (ЕКГ), отчитана е
и от ИЛ при мерене на кръвно налягане. Приема редовно лекарствата си за кръвно,
предписани от кардиолог.
Критерии и показатели. Соматични критерии с показатели: систолно и диастолно
артериално налягане, сърдечен ритъм (честотата на аритмии спрямо нормален ритъм).
Психични критерии с показатели: чувства (сигурност – дали се повишава за сметка на
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несигурността и страха) и биотонус (настроение, активност, оптимизъм). Оценяването по
соматичните показатели става чрез данни от ежедневни измервания от ИЛ и контролно
медицинско изследване – ЕКГ, от лекар при рутинен преглед. ИЛ е близък на
изследователката, затова за оценяването по психични показатели не се използват личностни
въпросници и анкети. Данните по тях се извличат по наблюдение и самонаблюдение от
протокола. В разширеното изследване, което предстои, критериите и показателите ще се
допълнят с въпросници и с „Алтернативни стратегии за оценка на лечението, за да се
развиват и идентифицират ефективни интервенции” [5, 583].
РЕЗУЛТАТИ
Методиката за провеждане на сеансите е продукт на изследването, затова се описва
сред резултатите от него. Публикувана е в популярна статия в книгата на Мартин Иванов
(2014) Звуци от тишината. По пътя към себе си. София., а също и в интернет издание към
същата книга (http://soundsfromsilence.com). Там не се съобщават данни от научно и
приложно-терапевтично естество като теоретичен и статистически анализ. Настоящият
доклад е първата публикация, ориентирана към средите на науката и психологическата
практика. Пълният протокол с данни по експеримента (скрийншотове в сайта
http://soundsfromsilence.com) отразява дати, часове, стойности на кръвно налягане, сърдечен
ритъм (по легенда за различно отчетена аритмия), данни след сеанс, бележки за фактори,
повлияли на състоянието на ИЛ – климат, режим, физическото натоварване и др.
Методика на провеждане на сеансите. След като ИЛ е отчело кръвно и ритъм, ляга
със слушалки на уши, завит с леко одеяло (за да може напълно да се отпусне), слуша записа
със затворени очи и с инструкцията през това време да не мисли за нищо друго, а да слуша
само музиката; изследователката е на компютъра с гръб към него. Той е „включен” само с
музиката. След края на записа, полежава малко, после отива да измери и запише резултата.
Сеансите стартират с едно произведение (5:25 мин.); вторият сеанс, също успешен, се
извършва с второ произведение (4:52 мин.); няколко дни първите две са редуват; следват две
последователни (10:20 мин.) до общо три последователни на 11-я сеанс (16:30 мин).
За разлика от първите три опита аритмията на 28.09.2012 г. рано сутринта (Таблица 1)
не се повлиява от сеанс, но при ново измерване половин час по-късно тя е видоизменена –
ИЛ я съобщава като „два пълни удара и един по-тих, но се чува”, с нормализиране на
кръвното в стойности от 140/70 до 130/65 mmHg половин час по-късно (по-нататък в текста
мерната единица на кръвно налягане да се подразбира – mmHg). В тези дни е усилена
работата му на вилата, промяната в климата с настъпващата есен също натоварва сърдечната
дейност. Оформя се нова работна хипотеза, че слушането на музиката с ударни
инструменти може да има удължен или отложен ефект, както и че аритмията е
възможно да се появява от очакването на по-тежка работа, като реакция с повишаване на
кръвното при мобилизацията. Тенденцията се наблюдава и в следващи дни след рутинни
сеанси – ако сърдечният ритъм не се нормализира непосредствено след сеанса, то след час
или на другия ден е нормализиран дори и без сеанс. Данните обосновават следваща хипотеза
– че аритмията съпътства покачването и понижаването на кръвното.
От 2 октомври 2012 г. три дни нататък няма аритмия, кръвно 130/60–120/60, в
единични случаи – 130/80, 110/55. Сеансът е удължен с втория запис, а три дни по-късно с
трети запис. Аритмията се появява на 6 октомври на обяд, когато сеансите са прекъснати
поради отсъствие на изследователката. Ритъмът се нормализира, а аритмията се появява през
ден.
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Дата
2012г.
16.09.
17.09.
27.09.
28.09.
29.09.
30.09.

01.10.

Час
17:00
07:30
18:30
14:30
06:20
07:00
08:10
21:30
12:00
20:00
22:20
08:30
09:00
09:17
19:50

Таблица 1. Протоколни данни от старта на изследването – есента на 2012 г.
Влияния

Отпочинал
Преди физ. работа
Уморен
След по-лека работа
Преди физ. работа

Станал в 4:00;
Физ.работа
Застудяване

Кръвно
налягане
130/65
130/65
140/70
130/65
130/65
110/55
120/60

Сърдечна
дейност
Аритмия
Ритъм
Аритмия
Аритмия
Аритмия
Аритмия
Аритмия
Ритъм
Ритъм

130/60

Аритмия

110/50
120/60

Аритмия
Аритмия

130/60

Ритъм

Сеанс,
минути
5:25

Кръвно
налягане

Сърдечна
дейност
Ритъм

4:52
4:52
-

130/60
140/70

Ритъм
Аритмия

4:52
5:25
5:25
4:52
-

130/60
130/60

Ритъм
Ритъм

120/50
120/50

Аритмия
Аритмия

-

При нормален ритъм на 11 и 12 октомври вечерта на втория ден е проведен рутинен
сеанс. Следват дни без сеанси, само със следене на стойности: 3 дни с аритмия, 4 дни без
аритмия, ден с аритмия. Сутринта на 24 октомври е отчетена аритмия, следва сеанс и
ритъмът се нормализира за целия ден. Без сеанси следващите дни се наблюдава, че
аритмията е сутрин, после ритъмът се нормализира. От 30 октомври до 10 ноември сеансите
са почти всяка вечер, а при аритмия и през деня. След всеки сеанс, предхождан от аритмия,
„ритмичното лекарство” вече се отразява с нормализиране на ритъма. Следва една
седмица без сеанси, през която аритмията се появява 4 пъти само сутрин.
От 18.11.2102 г. до сутринта на 07.01.2013 г. сеансите са преустановени за проверка
дали предходно проведените сеанси имат траен ефект. През периода аритмия е отчетена само
в 9 сутрини от общо 50 дни. Състоянието на ИЛ е стабилизирано и аритмия няма дори в 4
дни в края на м. ноември със сериозно за възрастта на ИЛ физическо натоварване. Аритмията
се появява по Коледа и в началото на януари 2013 г., сеансите са подновени с редовно
провеждане от 8 до 12 януари, последвани от двуседмична пауза. В 20 дни без сеанси
аритмията се появява в 5 сутрини. Сеансите са преустановени задълго, защото ИЛ се сдобива
с чувството за сигурност, че състоянието е овладимо, че дори и да се влоши, след нов сеанс
или серия от сеанси, отново ритъмът ще се нормализира.
Второ изследване една година по-късно. Аритмията ежедневно се проявява няколко
дни преди 17.02.2014 г. ИЛ я съобщава в нов вид – „два бързи удара, пауза, един нормален”,
кръвно 150/80–140/80 (Таблица 2). Предстои му постъпване в болница за планова операция
на херния, което очевидно повишава напрежението и кръвното. При първото вечерно
измерване ритъмът е нормален, сеансът се провежда превенционно. Следват 6 дни с
нормален ритъм, но и с редовни вечерни сеанси. На 24 февруари (Таблица 2) привечер е
засечена лека аритмия – „два пълни удара и един по-тих, но се чува”, кръвно – 160/80, покъсно вечерта отново е същата, кръвно 150/80. След сеанс ритъмът се нормализира при
кръвно 150/75.
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Таблица 2. Протоколни данни от втори период на изследването през 2014 г.

Дата
Час
Влияния
2014г.
При наближаване на ден за операция

Кръвно
налягане

Сърдечна
дейност
Аритмии

17.02.

150/80
150/80

Аритмия
Ритъм
Ритъм

16:30
16:30

Аритмия
Аритмия
Ритъм
Ритъм
Ритъм
Ритъм
Ритъм
Аритмия
Аритмия
Аритмия
Ритъм
Ритъм

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Аритмия

16:30

Ритъм

16:30

07:00
21:00

18.02.–23.02.
Дрямка на сеанс
(6 дни)
24.02.
18:00
20:45
25.02.
07:30
15:00
19:30
26.02.–02.03.
В болницата
03.03.
13:20 Изписване
04.03.
05.03.
06.03.

14:00
07:25
19:45
07:40
19:25

07.03.–18.03.
(12 дни)
19.03.–30.03.
(10 дни)
31.03.–08.04.
(9 дни)

Ходене при лекар
Ходене при лекар
Сеанси на 10, 11, 14,
15, 17.03.
Сеанси на 19, 20, 21,
29, 30.03.
Сеанси на 31.03. и
1,7,8.04.

150/80
140/80
Често
140/80
160/80
150/80
160/80
130/70
140/70
Ниско

120/70
130/70
130/70
150/80
120/70
145/80

Често
130/75
130/70
140/80
130/70
140/75

Сеанс,
минути
-

Кръвно
налягане

Сърдечна
дейност

150/80

Ритъм
Ритъм

150/75

Ритъм

140/70

Ритъм

140/70
140/75
120/70
140/75

Ритъм
Ритъм
Аритмия
Ритъм
Ритъм

Често
130/70

Около
125/65
120/60
130/70
Често
130/70

Ритъм
Ритъм

Ден преди постъпване в болница ИЛ сутринта е с повишено кръвно – 160/80, през
деня спада на 130/70, вечерта е 140/70. След това на 4-5-6 март има посещения при лекар за
преглед и махане на конци. Тогава сутрин има обичайната аритмия, след сеанс ритъмът се
нормализира. От 7 март за 10 дни (сеанси в 5 вечери) не е отчетена нито една аритмия,
кръвното се стабилизира на 130/75. Аритмия се появява на 19 март сутринта – първи ден, в
който започва ходене на вилата при неустановена все още адаптация на организма към
работа на открито. Сеанси се провеждат отново три вечери по ред до 22 март. Следва
едноседмична пауза, макар че в три сутрини е имало обичайната аритмия. От 29 март след
вечерно отчетена аритмия те са изпълнявани 4 вечери по ред. През това време ритъмът
напълно се нормализира, макар и при завишено кръвно от 140/80, вероятно от пролетния
климат.
Данните (Таблица 2) показват, че провеждането на ритъм сеанси няколко вечери по
ред стабилизира трайно сърдечния ритъм. Забележителен ефект по време на сеанса, щом е
бил предшестван от отчетена аритмия, е, че около 3-та–7-ма минута се появява
изкашляне, след него дълбоко поемане на въздух и облекчително издишване. При вечерно
провеждане на сеансите ИЛ задрямва до края на втория или началото на третия запис и дори
заспива.
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СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Статистическият анализ се прилага на измервани стойности на кръвно налягане и на
сърдечен ритъм чрез инструменти, подходящи за малка извадка. Приложена е проверка на
хипотезите за принадлежност на стойностите към различни генерални съвкупности на
извадките преди и след въздействието и се осъществява чрез t-разпределение на Стюдънт с
инструмента на Excel t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances, както и дисперсионен
анализ на фактора въздействие с Anova: Two-Factor Without Replication.
Модел на статистическия анализ. Различните медицински източници предлагат
степенуване, според което кръвното налягане на ИЛ варира в нормите – във високите
стойности на нормата 150-140 за систолно налягане и нормални стойности 80-70 за
диастолно налягане. При беседа ИЛ споделя, че не чувства неразположение при завишени
стойности, нито при спадовете – до 115-110 за систолно към 60-50 за диастолно налягане.
Съобщава, че отчита такова в състояния на преумора или след емоционално напрежение,
когато засича аритмия. Проследяването на динамиката в стойностите на кръвното налягане и
бележките за влияния в дадени дни (застудяване на времето, по-интензивна работа в
градината на вилата, причини за емоционално напрежение) оформят извода, че промените в
стойностите на кардиологичните показатели са в по-голяма степен повлияни от психогенни
фактори (стрес, гневно отреагиране на неуредици в държавна служба, повишено напрежение
пред хирургична операция и др.), отколкото от ендогенни, и че вторите са по-скоро нормална
реакция на организма за възрастта – отслабване на сърдечен мускул, изменения на
кръвоносни съдове и затова чувствителност към атмосферното налягане при промени в
климатичното време, към по-интензивно физическо натоварване, съчетано с предшестващо
мобилизационно напрежение и впоследствие с умора.
Анализът на резултатите се осъществява в следните етапи:
1. Съставяне на индивидуални (лични) норми на ИЛ за кръвно налягане на базата на
медицински норми [7, 70] и на негови измерени стойности според минимални и
максимални стойности, средните аритметични, медиана и мода на извадките.
2. Отнасяне на стойностите на кръвно налягане към 4-те степени на личните норми.
3. Подлагане на сравнителен анализ на стойностите на кръвното (систолните и
диастолни стойности, както и по нормираните оценки) и на сърдечния ритъм преди и
след сеанс – 24 двойки измервания в периода 16.09.2012–12.01.2013 г. (за краткост
отбелязван нататък – 2012-2013 г.) и 28 двойки измервания от етапа на измервания и
сеанси от 17.02.2014 г. до 08.04.2014 г. (обозначаван – 2014 г.).
4. Проверяване на остатъчния ефект от въздействията, за да се направи извод дали те
имат характер и значение на терапия чрез анализ на стойности в период без сеанси –
18.11.2012 г. –07.01.2013 г. – 50 дни. Сравнителен анализ на стойности в извадката:
(1) разделена на 2 подпериода с по 50/100 измервания, за да се установи дали
зачестяват завишени стойности на кръвното и случаи на аритмия във втория
подпериод, по-отдалечен от времето на сеансите; (2) проверка на динамиката на
ефекта от въздействието – сравняване на три подпериода по 33/99 измервания с
инструмента на Excel t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances.
Таблица 3: Индивидуални норми за кръвното налягане за изследваното лице

Степени кръвно налягане
Нормално високо
Нормално завишено
Нормално
Нормално ниско

Систолични
стойности/ mmHg
150-145
145-140
135-120
120-100

Диастолни стойности / mmHg Степенна оценка
80-70
4
80-60
3
80-60
2
55-45
1
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Индивидуалните норми на кръвно налягане. Индивидуалните норми за ИЛ
(Таблица 3) са съставени на базата на: честотата на повторение в извадката на стойности;
средната аритметична; средната в извадката; най-често проявяваната стойност (работните
статистически таблици със снети от протокола стойности за систолно и диастолно кръвно
налягане и таблиците с приведени стойности в нормативни оценки, на които е приложен
статистически анализ, може да бъдат разгледани в сайта http://soundsfromsilence.com.)
Нормите (Таблица 3) съдържат качествено определени степени (графа 1), систолни и
диастолни стойностни интервали за отделните степени и числова степенна оценка (графа 4).
Гранични стойности (120/60, 120/55, 145/80, 145/60) попадат в различни степени в
зависимост от диастолните нива и са в унисон със стойности от съседни измервания.
Анализ на стойности на кръвното налягане преди и след сеанси. За 2012-2013 г.
(Таблица 4), тестовата статистика на средните на систолното налягане 0.53 (Р>0.05) не
отнася извадките към различни генерални съвкупности. Дисперсионният анализ на фактора
въздействие при систолното налягане е недостатъчно значим (F=7.9; Р>0.05). Средните
стойности на диастолното налягане за този период също не очертават статистически значимо
разлика между двете извадки – преди и след въздействието (0.18, Р>0.05) и факторът
въздействие е незначим според двете групи данни, но е силно значим между отделни
измервания (F=3.36; Р<0.01). За 2014 г. средните стойности на систолното налягане очертава
тестова статистика (2.14), която отнася двете извадки към различни генерални съвкупности
(Р<0.05), като дисперсионният анализ потвърждава фактора въздействие като значим
(F=4.57; Р<0.05). Статистическият анализ на средните стойности на диастолното налягане за
този период (4.15) отнася категорично (Р<0.001) извадките преди/след сеансите към
различни генерални съвкупности. Факторът въздействие се очертава много силно значим
при диастолното кръвно налягане (F=12.15; Р<0.001).
Таблица 4: Сравнителен анализ на систолни и диастолни на стойности
преди и след сеанс в двата периода на изследването

Период
2012-2013
г.
2014 г.

Сравнявани стойности
Систолично налягане
Диастолично налягане
По нормативни оценки
Систолично налягане
Диастолично налягане
По нормативни оценки

Различност на извадките
t stat
0,53
0,18
0,81
2,14
4,15**
2,05

P

0,3
0,43
0,21
0,04
0,0003
0,05

Значимост на фактора
въздействието
F
P
7,9
1,798
0,01
0,904
0,657
0,426
4.57
0,042
12,15*
0,001
4,2
0,05

За всички таблици тук - значимост на ниво: bold p<0,05; * p<0,01; ** p<0,001

Анализът по нормативни оценки на кръвното налягане (според Таблица 3) преди
и след въздействие показва обща тенденция за по-ниски стойности след сеанс и за двата
наблюдавани времеви периода, но с малка разлика между средните аритметични на
извадките преди и след въздействието със сеансите – 2,125 преди към 2,042 след сеанси за
2012-2013 г., съответно 2,679 към 2,429 за 2014 г. Тестовата статистика на средните
стойности (0.81) на тези оценки за 2012-2013 г. (Таблица 4) не очертава значими различия
между двете извадки преди и след сеанси, но двуфакторният дисперсионен анализ отразява
силно значим ефект на въздействието при отделни измервания (F=5.03; Р<0.001). Анализът
на средните стойности (2.05) на измерванията за 2014 г., макар с ниска значимост (Р=0.05),
не отнася извадките по нормативни оценки преди и след сеансите към различни генерални
съвкупности, но се отчита силна значимост на въздействието между отделни двойки
оценки (F=4.15; Р<0.001).
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Резултати при изследване на сърдечния ритъм преди и след сеансите. Възприет е
следният модел за оценяване на сърдечен ритъм: нормален ритъм – 1, аритмия – 2. Сравняват
извадки по двойки преди и след сеанс и се проверява се дали при вторите извадки – след
сеансите, честотата на случаите с аритмия намалява.
Средните стойности на сърдечния ритъм (Таблица 5) след сеанси са по-ниски и за
двата периода, като те са по-ниски като цяло през 2014 г. спрямо 2012-2013 г. Тази
тенденция се откроява и при сравняването по медиана, която при извадката от оценките
преди сеанси през 2012-2013 г. е съответно 1,5 към 1 след сеанси в този период и 1 през 2014
г. преди и след сеанси. Честотата на аритмиите през първия период – 2012-2013 г. е повисока, за което е показателна стойността на модата – 2, спрямо 1 на тази величина в
извадката на оценките на ритъма след сеанси, каквато е и преди и след въздействията през
2014 г.
Таблица 5: Сравнителен анализ на оценки на сърдечен ритъм преди и след сеанс
Период
2012-2013 г.
2014 г.
Статистически
Преди сеанс
След сеанс
Преди сеанс
След сеанс
величини
AVERAGE
1,5
1,153846
1,25
1,071429
MEDIAN
1,5
1
1
1
MODE
2
1
1
1
Този анализ очертава обща тенденция за намаляване на аритмията вследствие на сеансите
и като цяло за времето на целия експеримент, особено предвид дългата пауза от една
година без сеанси между двата експериментални периода.
Таблица 6: Сравнителен статистически анализ на средните стойности на оценките на

сърдечния ритъм по двойки – преди и след сеанс за 2012-2013 г. и за 2014 г.
Извадки двойки стойности
Различност на извадките
Значимост на фактора
по периоди
въздействие
t stat
P
F
P
2012-2013 г.
3,63*
0,001
7,88*
0,007
2014 г.
2,42
0,022
5,91
0,022
Статистическият анализ на средните стойности (3.63) на оценките на сърдечния ритъм
преди и след сеанс за периода 2012-2013 г. (Таблица 6) отнася извадките категорично
(Р=0.001) към различни генерални съвкупности. Факторът въздействие е силно значим
(F=7.88; Р<0.01). Анализът на средните стойности (2.42) на извадките през 2014 г. ги отнася
значимо (Р<0.05) към различни генерални съвкупности. Факторът въздействие като цяло
една година по-късно е по-слабо значим (F=5.91; Р<0.05). Двуфакторният анализ отразява
значимост на ефекта на въздействието при отделните измервания и сеанси (F=2.45; Р=0.01).
Установяване на остатъчния ефект от въздействията в двуетапно и триетапно
проследен период без сеанси. За проверка на остатъчния ефект на въздействие на сеансите е
избран най-дългият период, в който те не са провеждани – общо 50 дни през 2012-2013 г.,
чрез анализ на 100 измервания. Първо на сравнителен статистически анализ се подлага
кръвното налягане за два подпериода – две в извадки по 50 измервания, наречени
Подпериод 1 и Подпериод 2 (общата извадката е разделена в средата). Проверява се дали
стойностите за двата подпериода са сходни (принадлежащи към една и съща генерална
съвкупност) или настъпва завишаване на кръвното във втория подпериод – по-отдалечен във
времето от етапа на сеансите. Сравнителен анализ се прилага и на оценките на сърдечния
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ритъм, които съответстват на стойностите на кръвното налягане в същите тези измервания за
двата подпериода.
Статистическият анализ на средните стойности на систолното налягане при двата
подпериода от по 50 измервания (Таблица 7) не различава значимо извадките, но анализът на
диастолното налягане (-3.42) ги отнася много силно значимо (Р<0.001) към различни
генерални съвкупности, което се потвърждава и от дисперсионния анализ – факторът
отдалеченост от въздействието е много силно значим (F=11.72; Р<0.001) при варирането
на диастолното налягане.
Таблица 7: Сравнителен статистически анализ на систолно и диастолно налягане в период без
въздействие със сеанси, разделен на два подпериода

Сравнявани стойности за Подпериод 1
/ Подпериод 2
Систолно налягане
Диастолно налягане
По нормативни оценки

Различност на извадките
t stat
-4,99
-3,42**
-3,94**

1,984
0,000
0,000

P

Значимост на фактора
отдалеченост от
въздействието
F
P
24,88
2,638
11,72**
0,000
15,51**
0,000

Според общите нормативни оценки (от Таблица 3) на стойностите на кръвното
статистическият анализ (Таблица 7 – последен ред) на средните стойности за тези
подпериоди (-3.94) ги определя като много силно значимо (Р<0.001) принадлежащи на
различни генерални съвкупности, като факторът отдалеченост от въздействието
(отразяващ се при втория подпериод) е много силно значим (F=15.51; Р<0.001). Сходството
на резултатите между стойностите на систолно и диастолно налягане спрямо анализираните
чрез общата нормативна оценка показва голяма степен на надеждност на така избраните
стойностни интервали за личните норми на кръвното налягане на изследваното лице.
Затова за проверката на триетапния остатъчен ефект от въздействието (Таблица 8)
се прилага анализ направо чрез степенните нормативни оценки за нови три подпериода на
същия общ 50-дневен период (обозначени като Етап 1, Етап 2 и Етап 3 – 99 измервания,
разделени на три етапа по 33). Според общите нормативни оценки на кръвното налягане в
триетапно разделения период без въздействие със сеанси се наблюдава, че първите два етапа
са с еднакви минимални оценки – 1, а в третия етап тя е с една единица по-висока – 2.
Максималните оценка на първите два етапа също са еднакви – 3, а на третия етап
максималната е по-високата – 4. Средната аритметична на кръвното при първия етап е пониска (2,03) от тези на втория и третия, които са еднакви (2,39). Медианата на извадките на
трите етапа е еднаква – 2, модата на първи и трети етап е еднаква – 2, а на втория с по-голяма
честота за мода е 3.
Таблица 8: Сравнителен статистически анализ на средните стойности
на кръвно налягане по нормативни оценки в триетапен период без сеанси

Сравнявани нормативни
оценки на кръвно между три
етапа
Етап 1 / Етап 2
Етап 1 / Етап 3
Етап 2 / Етап 3

Различност на извадките
t stat
-2,2
-2,37
0

P
0,031
0,021
0,5

Значимост на фактора
отдалеченост от въздействието
F
P
4,84
0,031
5,62
0,021
8,61
1

Статистическият анализ на средните стойности между трите етапа на 50-дневния
период без сеанси (Таблица 8) определя степенните оценки на Етап 1 като значимо

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1226

принадлежащи на различни генерални съвкупности (Р<0.05) спрямо оценките на Етап 2 и на
Етап 3, като факторът отдалеченост от въздействието е значим (Р<0.05) и нараства макар и
с малко по значимост с отдалечаването от въздействието (F на Етап 1 спрямо Етап 2 и
спрямо Етап 3). Между средните стойности при Етап 2 и Етап 3 не се откроява значима
разлика за фактора отдалеченост от въздействието (Р>0.05). Резултатите са повлияни от
празничния период от Коледа до 7 януари 2013 г. в Етап 3, когато кръвното е най-често
140/70, вероятно заради леко повишената консумацията на червено вино и по-обилната на
месо и сладкиши храна. Остатъчният ефект на въздействието се проверява и чрез сърдечния
ритъм в периода без сеанси, съответно в двата подпериода (по 50 измервания) и триетапно
(по 33 измервания). Сравнителният анализ на средните стойности представя тяхната разлика
за статистически незначима както в двуетапното сравнение, така и в триетапното. Не се
отличава и значимост на фактора отдалеченост от въздействието. Резултатът може да се
обясни с единичните случаи на аритмия – четири случая в Подпериод 1 и пет случая в
Подпериод 2 – общо 9 случая от 100 измервания, аналогично проявени и в триетапно
разделената извадка. Тези 9 случая с аритмия за период от 50 дни показват стабилност на
сърдечния ритъм в периода без сеанси и утвърждават лечебния ефект на въздействието
със слушане на музика, изпълнявана от ударни инструменти.
Ефект на сеансите върху лекарствения прием. По времето на експеримента ИЛ
приема редовно лекарствата си за кръвно налягане, но през активния период със сеанси –
2012-2013 г. и в 50-дневния контролен период без сеанси не е прибягвал до лекарствата за
аритмия – валидол и нитроглицерин. След преустановяване на сеансите през 2013 г. ги е
ползвал в редки случаи при аритмия. Медицинска теза за лекарствата за аритмия е, че по
принцип специфично лечение на аритмиите се прилага рядко и при много строга лекарска
преценка и контрол от кардиолог, защото антиаритмичните лекарства не са безопасни.
Затова се приемат, когато ползата от тях е по-голяма от риска да причинят странични
действия. В сравнение с тях ритъм-терапията чрез свирене на ударни инструменти (активна
ритъм-терапия) или чрез слушане на такава музика (рецептивна ритъм-терапия) няма
негативни странични ефекти върху общото здраве.
Медицинско потвърждение на остатъчния ефект от ритъм сеансите. При рутинно
посещение на ИЛ при общопрактикуващия лекар в Русе д-р Невена Неделчева в края на
периода от 50 дни без въздействие със сеанси при мерене на кръвното налягане тя отчита, че
няма аритмия и е изненадана от ефекта на приложения метод. Пет месеца по-късно – на
21.05.2013 г. (също в период без сеанси) ЕКГ, направена от кардиолог д-р Румяна Вълчева,
не засича аритмия – сърдечният ритъм е нормален. Специалистът приветства приложения
метод и проявява интерес за изпробването му при други пациенти с подобен проблем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите при едно изследвано лице на възраст 72-74 г. дават основания за следните
изводи за ефекта на рецептивната ритъм-терапия върху неговата сърдечната дейност:
1. Слушането на музика, изпълнена от ударни инструменти, подобрява сърдечния ритъм
дори и при 5-минутна релаксация, а системно провеждани сеанси нормализират
сърдечния ритъм с продължителност на ефекта до минимум месец и половина без
сеанси, като се допускат отделни случаи на аритмия.
2. Отчетените 9 случая с аритмия (от 100 измервания) за период от 50 дни без сеанси
доказват стабилизиране на сърдечната дейност, в т.ч. на сърдечния ритъм, и
утвърждават лечебния ефект на сеансите със слушане на барабанна музика –
рецептивна ритъм-терапия, за справяне с аритмия.
3. Когато са провеждани системни ритъм сеанси, последвани от продължителна пауза
без тях, при нова поява на аритмия след един до няколко сеанса се възстановява
нормалният сърдечен ритъм. Организмът реагира и се балансира по-бързо.
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4. Ефектът от системните ритъм сеанси формира у лицето чувство за сигурност, за
контрол върху ситуацията и оптимизъм, че след новата стимулация сърдечният ритъм
ще се балансира. Тази особеност е важна при хора с кардиологични проблеми, които
спрямо всички останали физиологични състояния предизвикват най-силен страх (от
влошаване на здравето и дори от смърт).
5. Фактори за успешността на рецептивната ритъм-терапия, установени чрез приноса на
изследваното лице с личностните си качества за този пилотен експеримент, са:
• доверието в безвредността на музикалното въздействие и в компетентността на
изследователя и на супервизора музикален терапевт;
• любознателността, която се трансформира в интерес за самопознание;
• личната дисциплинираност да измерва по два, три пъти, при нужда и повече
пъти на ден кръвното налягане и да оценява сърдечния ритъм, вида и характера
на аритмията, когато я има, да отразява данните в своя ръкописен протокол;
• активността в целия процес, благодарение на която той сам открива влияещи на
състоянието му фактори за деня и периода и прогнозира как може би ще реагира
организма му в следващи напрегнати периоди и която усилва лечебния ефект.
Увереността за справяне с аритмията се повишава, освен от ефективността на
сеансите, но и когато човек е активен в процеса на лечението си. Сдобива се с чувството, че
сам може да контролира здравето според възможностите на възрастта си.
Факторите за успешност, извлечени в извод от пилотния експеримент, са съществени за
апробиране му с много на брой от различни възрастови групи и пол доброволци.
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УСЛОВИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ В ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО
И ГРУПОВО ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ
ПО ПРОБЛЕМИ НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ
Петя Георгиева Чешмеджиева, доктор
Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” – Русе
TERMS OF EFFICIENCY IN THE INDIVIDUAL, FAMILY
AND GROUP COUNSELING TO PARENTS ON ISSUES OF CHILDREN'S
HEALTH AND DEVELOPMENT
Petya Georgieva Cheshmedzhieva, PhD
Center for Psychological Services and Development "Psycomfort” - Rousse
Представеният набор от условия за ефикасност в психологическото консултиране на родители е съставен
при систематизиране и анализиране на собствения опит в частната практика със случаи на проблеми в
развитието от физиологично и от психологично естество при деца от 3 до 12 г. Част от тези проблеми се
отразява не само на учебната успеваемост и взаимоотношенията с възрастни и връстници, но и като
здравословен проблем. Обобщен е икономичен модел за бърза подкрепа, който включва дейности,
методи, похвати, стил на общуване на психолога с родителите и принципи, които подпомагат
снижаването на бариерите и съпротивите и улесняват процеса с бързо постигане на сътрудничество със
семейството и с друга значима среда, в която се развива детето – по-широкия семеен и приятелски кръг,
детска градина, училище, извънучилищни дейности, медицински специалисти и др.
The presented set of conditions for effectiveness in psychological counseling of parents is composed when
systematizing and analyzing own experience in private practice with cases of developmental problems from a
physiological and psychological nature in children from 3 to 12 years of age. Some of these problems affect not
only academic achievement and relationships with adults and peers, but also are a health problem. Summary is
economical model for fast support, which includes activities, methods, techniques, style of psychologist’s
communication with parents and principles that support the reduction of barriers and resistances and facilitate
the process to quickly achieve cooperation with the family and other relevant environment which develops the
child , such as the wider circle of family and friends, kindergarten, school, extracurricular activities, medical
professionals and others.

Широките и изобилни предписания чрез телевизия и радио и достъпът до
специализирана информация чрез интернет в днешно време като че ли не повишават
възможността на значителна част от родителите да се ориентират сред нуждите на децата и
да преодолеят слабости на общуването с тях, което води до проблеми в развитието.
Наред с общи проблеми, които са били обект на консултиране и психотерапия,
описани и в миналия век (като неосъществено свързване на майката с детето, неефективно
общуване, отложено отделяне на детето да спи само) сред случаите от практиката на
авторката, върху които се фокусира моделът за консултиране, се открояват общи слабости
(например майките говорят за детето в „ние”-формата). Оплакванията на родителите се
отнасят до трудно дисциплиниране на децата, капризи, които поставят на изпитание техния
родителски капацитет да реагират адекватно, раздразнение, създаващо проблемни
отношения с връстници, манипулативен стремеж детето да подчини родителя, да го
управлява примерно чрез отказа от храна и др. При по-голямата част от тези случаи, когато
децата са ученици, родителите са потърсили психологична помощ по съвет на училищния
психолог или на класния ръководител. В другите случаи – по инициатива на самите
родители, когато проблемът е повишил тяхната тревожност от неспособност за справяне с
нервността на детето, с негови капризи или търсейки помощ поради изоставане в училище по
отделни предмети.
В хода на методологичната част и на последната си част публикацията разглежда
ситуацията на деца от предучилищна и начална училищна възраст до 12-годишни. При всички
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от тях проблемите може да се отнесат към възрастова криза – отложена, затегната или
навременна. Общ е усложненият контакт на детето с другите: в някои случаи само с
родителите, в други с родителите и в детската градина или с връстниците в училище, с учител.
За повечето родители тези консултации са били първи опит за взаимодействие с
психолог. Така че освен проблемите, които се преживяват в семейството, майката или двамата
родители (с или без консултиране на детето) биват посвещавани в ролята на семейството като
ресурс за детското развитие – източник на наследствени фактори, също то е среда, от друга
страна, е средство за научаване, също стимулатор за активността на детето с възможности за
преодоляване на слабости от здравословен характер или други, на които родителите са
сложили етикет „наследствени” (примерно защото майката или бащата е имал подобни
трудности в детството си и това е станало причина за отлагане на търсенето на помощ).
МЕТОДОЛОГИЯ
Ефективният за развитието на детето контакт с родителя може да се разглежда като
функция на здравето. Той поддържа на възможно най-оптимално ниво психо-физическото
състояние дори в случай на увреждане при детето. Затова и подобряването на контакта става
средство за оздравяване или за освобождаване от препятствията пред развитието.
Неефективният контакт между родители и дете възпрепятства адаптивността и формирането
на автономност при развитието на личността на детето, води до повишена невротичност,
оттам става предпоставка за заболявания, може да се отрази в емоционални и поведенчески
трудности (случаи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25) в намалена училищна
успеваемост (случаи №№ 9, 10, 14, 15, 20), в изолация от другите поради неспособност,
несръчност (случай № 15), или в компенсаторно демонстриране на способности с цел
получаване на одобрение за поддържане на самоценност (случай № 21).
Неврозата. Стъпвайки на принципа, че неврозата сочи за несъзнаван конфликт,
Доналд Уиникът определя детската невроза като свързана с нагонния живот на детето.
„Основният момент на произхода й е в стадия на малкото (прохождащо дете), преди
общоприетата възраст за обучение в училище. В този стадий семейната рамка е с
максимално значение.” [11, 443] Според него е очевидно, че наличието на истинска невроза
предполага здрав емоционален растеж през многото важни по-ранни стадии на бебешката
възраст, когато зависимостта от майката е почти абсолютна и където неуспехът на грижите
предизвиква психиатрично заболяване, по-сериозно от неврозата. Той счита, че
невротичното заболяване води началото си от много тежката тревожност, която е резултат от
нагонните подтици на детето, възникваща в бурни конфликти в несъзнаваната фантазия и
личната вътрешна реалност на детето.
Ана Кокошкарова публикува въпросници за скрининг на невротичност (Höck, Hess,
Schwarz – 1978) при деца на 3-6 г. и на 7-14 г. [6, 29-30] Изборът на споделените тук случаи
от практиката се основава на факта, че в тях бяха приложени тези въпросници, които
майките попълваха в началото на консултативната работа. За неврозата А. Кокошкарова се
позовава на H.Eysenk, според когото тя е състояние, което се характеризира с повишена
емоционална възбудимост. Предизвиква се от определени обекти или ситуации и се отличава
почти винаги с дезадаптираност. За произхода на неврозата Eysenk се присъединява към
хипотезата за ролята на индивидуалното предразположение и на стреса. Според него сами по
себе си нито предразположението, нито стресът са достатъчни за заболяването. Именно
предразположението той означава с термина невротизъм или невротичност (Neurotizismus –
N). „Eysenk разглежда невротичността като континуален признак, който се простира „твърде
незначителен”, (но никога нула) до „твърде висок”. За лица с висок N е необходим малък
стрес, за да се получи невроза, за лица с незначително N – голям стрес. Психогенното
натоварване при външен стрес зависи следователно от една константа – едни
конституционален фактор, определящ емоционалната лабилност или стабилност на
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индивида, неговата по-голяма или по-малка податливост към невротично разстройство. Тази
константа е мярката за неговата невротичност.” (курсивите са по А.Кокошкарова [6, 31]).
Свързването. Лорънс Коен ефекта на свързването в игровата дейност. „Физическата
близост с дълбок зрителен контакт очи в очи и жизнерадостната интонация на гласа
преподава на бебетата урока за най-важния елемент от техния свят – другите човешки
същества.” [4, 82] Той разкрива признаци на играта още в кърмаческия период и
перспективата им на ефективна връзка в следващите етапи на детството: „Имитирането,
гушкането, говоренето и пеенето на бебетата, което им разкрива света на малки, детски
хапчици – това са прототипи на играта, предшественици на всички забавления на децата и
родителите заедно – като се започне от криеница и разговори до среднощ, и се свърши с
излети и екскурзии в планината.” [4, 65] Л. Коен обръща внимание, че бебетата, които не
могат или не искат да установят подобен род връзка, се отличават от останалите от ранна
възраст и често биват диагностицирани с аутизъм или друго подобно разстройство.
Разкриването на техники от своя опит в игровата терапия насочва към времето, търпението,
креативността и спонтанността, с които възрастният би постигнал включеност на детето в
този контакт, определен като установяване на връзка чрез игра. Възрастният може да изиграе
настроения и емоции и да даден възможност на детето да се присъедини към играта и към
контакта: „играта, в която се правим на агресивни, е съвсем реален начин за възстановяване
на връзката и демонстрация на привързаност.” [4, 63]. Резонен е изводът за значението на
сензитивността, която трябва да притежава или да формира родителят, учителят или
психологът към знаците на желанието на детето да се включи, когато не му достига смелост
да преодолее бариери. Когато връзката не е сериозно нарушена, детето дава възможности да
тя да бъде възстановена, което разкрива потребността му от контакт. Проблемът възниква,
когато възрастният не ги разпознае. Анализът, който прави Л. Коен на примери с прояви на
детско упорство и с търпение от страна на възрастния показва, че „цялото това поведение,
което толкова дразни или притеснява възрастните, е просто опит да се установи човешка
връзка.” [4, 69]. Опитът му, свързан с изследване на игровия подход на родителя, води
извода, че той дава най-добри резултати, когато възрастният настоява за установяване на
връзка, а детето определи при какви условия и как ще се случи това, т.е. родителят да
задоволява потребността от контакт, но без да налага някакъв конкретен начин, по който да
се осъществи той. Родителят би могъл да изброява примерни възможности, за да обясни за
какво става въпрос, докато на детето му хрумне идея и я предложи. Децата не биха били
способни да променят сами нещо в положителна посока, преди да почувстват топла връзка с
някого и да се изпълнят с увереност. После може връзката да премине от повърхностна към
дълбока връзка.
Чувството за сигурност и увереността, които дава връзката на детето с родителя, покъсно ще се пренасят във времето в други връзки: с други възпитатели и учители, с приятели,
с интимни партньори. Ефективната връзка с родители и значимите други от детството стават
критерий, „мерило” за бъдещите му връзки – дали те му осигуряват психическа безопасност
и удовлетворение от взаимност и уважение, или представляват риск за сигурността на
личността.
Неосъществено откъсване. Ефективният, развиващ контакт с детето започва със
свързването в посока от майката към детето най-напред чрез гърдата и после чрез
разширяване на тази първа среда като фактор за развитието. След прохождането и
проговарянето, когато детето е навлязло с разбиране в социалния свят на символите и може
да означи себе си сред другите, развиващият контакт предполага майката да се „отбие” от
симбиотичната връзка с детето, което по метода на Семейните констелации се пресъздава с
обръщане на детето към света, за света. В практиката на авторката преобладават
консултирани случаи, в които майките откровено споделят, че детето все още не спи само
(случаи № 3, 6, 8, 11, 17, 25), защото самите те имат нужда да заспиват до него. Често се
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наблюдава присъединяване към активността на детето, което представлява трудност за
преодоляване („учим по математика, по български език…”, „изкарахме шестица” – случай №
7, 9, 10, 15, 20, 24, 25). На въпрос към майка дали детето й, момче на 4 г.6 м. (случай № 24),
спи с нея, тя споделя, че тя, съпругът й и детето спят заедно на спалнята, като често детето й
спи върху тялото й и това й доставя удоволствие.
Мелани Клайн обобщава перспективата успоредно на добрата свързаност и доброто
откъсване за бъдещия живот на личността: „Единствено и само ако в най-ранното си
развитие сме успели да прехвърлим интереса и любовта си от майка си към други хора и
други източници на удоволствия, можем на по-късен етап в живота си да изпитаме наслада,
предизвика от други обекти.” [5, 189].
В други случаи в присъединяването на майката към нещата, на които детето трябва да
се приучи само да прави, се открива нейният мотив да бъде значима в семейството. У детето
се е автоматизирала склонността да учи, само когато майка му учи заедно с него (случай
№15). Тя от своя страна се е задълбочила в изучаването на уроците и в личното справяне с
трудните задачи по математика във втори клас. В крайна сметка момчето има проблем с
аритметичните операции, с изразяването, с действията с ръцете. Отличава се в класа като
затворен, плах, статичен, с дефицит на опит за общуване. След неколкократни и различни
начини на задаване на въпрос от страна на психолога момчето успява да преодолее
абстрахирането си от контакта. Франсоаз Долто очертава тежестта на такава симптоматика:
„Смятам, че детето на седем години и половина разбира всички обяснения. Единственият
риск е да не започне само да говори, да не върши нищо с ръцете и тялото си, да не остане в
клопката на думите, откъснато от емоциите, усещанията и желанията за възрастта му. Ако то
не използва достатъчно ръцете и краката си, ще се чувства изолирано от своите приятели.”
[1, 71].
Необходимото за развитието на детето откъсване, което го улеснява в съзряването, се
определя и като кастрация. Ф. Долто представя това улесняване като „плод” от кастрацията.
То би подпомогнало родителя да преодолее загубата или да преустанови отлагането и това
ще носи ползи за развитието на детето: „Плодът на оралната кастрация (отбиване на тялото
от хранещото го тяло), е възможност за детето за достъп до език, който е разбираем не само
за майката: това ще му позволи да не е зависимо единствено от нея. Плодът на аналната
кастрация (или отделянето на тялото на детето от тялото на възпитаващата го майка) лишава
детето от удоволствието, от манипулирането, споделяно с майката. Въпреки, че то повече
няма нужда от възрастния, за да се мие, облича, яде, бърше, движи, неговото желание страда
от това, че е лишено от близостта, споделяна в телесните контакти на удоволствие.
Благодарение на вече вербалния език, плод на отбиването.” [2, 62-63]. Ф. Долто описва
технологията, с която кастрацията допринася за развитието на уменията и интелекта на
детето: ако кастрацията е била понесена, то развитието на телесната схема е позволило да се
присъедини мимичния и жестовия език към физическата и акробатична сръчност и
сръчността на ръцете; след като аналната кастрация е вече извършена от майката спрямо
детето, нейната езикова и технологична помощ, предоставена без тревожност, дава
сигурност на детето. То става готово да придобие независимост в пространството на
родителите си, да натрупа собствен опит, да получи автономност за изразяване и двигателна
автономност, свързана с нуждите му и с много негови желания. Според Ф.Долто плодът на
аналната кастрация слага край на паразитната зависимост от майката и създава възможност
за откриване на живо отношение с бащата, с други жени, с приятели.
Когато е осъществено разграничаването на майката от действията и постъпките,
присъщи на момчето или момичето в обществото, децата могат да формират „умението за
контролиране на действията си, разграничаване на казването от правенето, възможното от
невъзможното” [2, 63]. Ф. Долто вижда в това ефекта и за неподдаване на удоволствието от
извършване на действие, което би могло да навреди на детето и на тези, които обича.
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Неосъщественото откъсване на майката и липсата на стимулиране на детето за
самостоятелно справяне с достъпни задачи в някои случаи създава впечатление при него и
за интелектуален дефицит (случай № 15). Мод Манони обръща внимание, че в случаите,
когато при детето е отчетен нисък интелектуален потенциал – в ниските стойности на
нормата или в степен на умствена изостаналост, следва да се анализира връзката му с
органични дефицити, което очертава хомогенна умствена изостаналост или, ако е
изостаналост с противоречиви резултати [7, 128], следва психологът да пристъпи към
изясняване на семейната ситуация и да изследва дали детето не е носител на симптома на
семейството, с което помага за балансиране на дисфункционалността на системата. Тази
роля на детето Сюзан М. Паничели, Филип К. Кендал описват като значим елемент в
семейната система: „Поведението на един от членовете на семейството ще има влияние
върху всички останали и начинът, по който системата реагира, ще му влияе. Този индивид
носи болката и дистреса на семейната система (Everett & Volgy, 1993). Детето, което се
разглежда като имащо трудности, често изпълнява някаква функция в семейната система.
Така системата се защитава срещу промяната.” [9, 501].
Проблемът за свързването и откъсването в практиката на авторката е фокус в собствен
проект за групово консултиране „Общуване с лекота” в следните модули и теми [13, 396397]: Слятост и споделяне („Психичната цялост”, „Малкото дете и неговите потребности”,
„Психичната свързаност МАЙКА-И-БЕБЕ”); Откъсване и споделяне („Спи ли само детето?”,
„Психично откъсване, освобождаване”, „Психичната свързаност „триангулация”. Симптоми
попълващи липсата”, „Споделено възпитание Майка (Семейство) – Учителка (Детска
градина), „Малки и Големи – вълнуващо общуване между границите”, „Справяне с ревността
към родителите”); Пускане и споделяне („Изпращане в Училището. Признаване на новия
авторитет”, „Пубертет – проблемът на Образеца”, „Малките стават големи”, „Порасналите
деца и новите им семейства”).
Преодоляване на бариери. Стойко Иванов посочва като една от трудностите при
психологичното консултиране тази при формулирането на целите, което изглежда лесен
процес, защото клиентите винаги имат конкретна цел, която се изявява в техните очаквания,
отразяващи преживените трудности. Ако обаче консултантът се довери напълно на техните
формулировки, може да попадне в „капан”, от който може трудно да се освободи през цялото
консултативно взаимодействие. От това произтича необходимостта да се проявява
мнителност и скептицизъм към очакванията на клиентите. „Съществена задача на
консултантите е да отразяват и осъзнават по-добре трудностите на своите клиенти и да им
помогнат по-добре да се ориентират относно преживяваните от тях проблеми.” [3, 186] С.
Иванов препоръчва никога да не се започва работа с клиентите, без да са изяснили какви
изменения те очакват да се случат в резултат на провежданите консултации и по какви
показатели ще разберат дали желаните промени са се осъществили. Следва и другата важна
цел – да установят какво пречи на клиентите да реализират своите намерения, да бъдат
автентични и да преживяват удовлетвореност от начина си на живот. След
идентифицирането на тези причини клиентите ще извършат желаните от тях промени или ще
се откажат от нереалистичните си очаквания, които не са свързани с истинските им
потребности.
Личностните нагласи често са сериозно препятствие пред промяната. На родителите
им се струва голямо усилие и отстъпление да разрушат изградената от тях система от
въздействие над децата, вършила до един момент работа в това да се подчинят, или
създаденият домашен ред – децата да вечерят на отделно на масичка в детската стая (случай
№ 16). В други случаи те чувстват срам, вина поради загубеното време от инертност и
некомпетентност (случай № 9). Често, за да ги преодолеят влагат защитни механизми като
рационализацията, с което определят неефективния стил като единствено възможен досега
във връзка с последствията от проблема. (Повечето от майките в посочените тук случаи

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1233

споделят, че не са кърмили детето, защото не са имали кърма или е била недостатъчна; спят
на едно легло с детето, защото още не са му обзавели детска стая. Тогава им се разяснява, че
при липса на отделна стая детето би могло да спи в същата, но на отделно легло.) Доналд
Уиникът поставя идеята за зависимостта на ориентирането към отговорност или не при
родителя от контакта с консултанта: „Родителите, които идват на консултация, се чувстват
виновни за симптома или болестта на детето си и начинът, по който се държи лекарят, ще
определи дали те спокойно ще се върнат към това да поемат отговорност, която те добре
могат да поемат, или тревожно да прехвърлят отговорността на лекаря или клиниката.” [11,
142]
Притискащ аргумент за предприемане на мерки, в това число на психологична помощ,
е изоставането на детето по отделни предмети и сравняването с постиженията на повечето
деца от класа, които правят по-ясна картината на развитието на детето за родителя. Моделът
на това забавяне е съставен по аналогия на модела на забавянето за предприемане на
медицинска помощ при възприемане, интерпретация и реагиране на симптомите на
соматично заболяване (Safer, Tharps, Jackson and Leventhal, 1979, по Морисън, Бенет, 2013).
Той е адаптиран от авторката от гледна точка на предприемане на психологически и
медицински консултации и изследвания от страна на родителите, като в оригиналния модел
на авторите му думата „болест” е заменена с „проблем”: „разпознаване на симптома – „На
лице ли е проблем? (ако „Не” – забавяне на оценката и необходимост от време за
интерпретиране на симптомите като индикация за проблем), ако „Да” – „Имам ли нужда от
професионална помощ?” (ако „Не” – забавяне на болестта/проблема и необходимост от
време между разпознаването, че детето има проблем, и решаването да се потърси
компетентно психологическо/медицинско внимание), ако „Да” – „Грижите струват ли си
цената?” (ако „Не” – забавяне на използването и необходимост от време между решаването
да се потърси компетентно психологическо/медицинско внимание и действителното му
получаване), ако „Да” – търсене на помощ.” [12, 100]
Друг фактор, който създава предпоставки за инертност в днешно време е, ако
родителят е безработен или поради възможност сам избрал да не работи. Обяснението на
Мелани Клайн за този факт би могло да го отнесе като ограничение в родителския капацитет:
„Когато е без работа, индивидът е лишен от възможността да дава израз на творческите си и
съзидателни тенденции – много важен начин за справяне с несъзнаваните страхове и чувство
за вина.” [5, 180-181].
В консултативната си практиката авторката на тази статия не беседва причините за
отказ от професионална реализация. Ако майката не е работеща, се изследват нейните
интереси, чрез които би могла да удовлетворява актуални или предишни потребности и
желания, с което се осигурява двояк ефект за детето: то „дели” вниманието й с нещо друго,
по което тя е увлечена, дори вдъхновена, и така, макар че в началото неговият навик и
стремеж, да е единствен обект на вниманието й, биват фрустрирани, то приема примера да се
съсредоточи само в своите задачи, а от друга страна, има възможност майката действително
да намери начин да се чувства по-удовлетворена от занимание, свързано със
самоусъвършенстване и/или с реализация на потребността й от продуктивност и такова
занимание подпомога по естествен и чрез по-безболезнен и за нея начин откъсванетокастрация. Родителите биват подкрепяни в изследване на своите потребности, биват
окуражавани да зачитат правото си на удовлетворяването им. В изнамирането и
изпробването на тези начини и особено с първите признаци на ефект върху развитието на
детето те постигат увереност и преодоляват родителското безсилие.
От собствения консултативен опит възрастовите етапи на развитие в диапазона на тук
споделените случаи са разгледани през фокуса на динамиката на следните връзки: майка–
дете („свързване чрез кърмене и/или емоционално хранене; отбиване от кърменето и
продължаване на емоционалното хранене и психичната свързаност на майката с детето;
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зараждане на личността (около 3 години) с постепенно „отбиване” на майката от детето”);
майка–учител („Така определената връзка се отнася и за вариантите между майка и
медицинска сестра в детска ясла или също между майка и гувернантка, между майка и детска
учителка.”); учител–майка („Тази връзка характеризира отношенията между значимите
авторитети за детето след постъпване в училище, когато се разменя ролята на върховен
авторитет за детето – тя се поема от началния учител, постепенно и други възрастни в
извънучилищни ситуации.”); дете–учители („отношението между детето и учителите, с
които то пряко общува в училище – класен ръководител и други учители по предмети, така и
с извънучилищни педагози в кръжоци, спортни школи, други възрастни или връстници,
които имат значение на Учители в живота на детето, в перспектива в горните класове на
начална училищна възраст и в прогимназията и по-нататък”) [12, 99-101].
Дейности. Психологичното консултиране по проблемите на детското развитие в
практиката на авторката са пет типа дейности, които са описани от С. Иванов за нуждите на
работата на педагогическите съветници [3, 190-191]: информационни, диагностични,
дидактични, прогностични и терапевтични. Посочените от него съдържания тук са
допълнени от опита на авторката. А именно: Информационните дейности обезпечават
консултирането с подходяща теоретична информация (чрез устни съобщения, книжки,
електронни източници), необходима при решаването на проблемите на клиента.
„Съобщаването на тази информация не трябва да се превръща в дидактична лекция или
нравоучение, да бъде целенасочена, лаконична и научна.” [3, 190] Тази дейност в
собствената практика намира приложение в запознаване на родителите с възрастовите етапи:
закономерни кризи; водещите в тях развиващи когнитивни процеси; подмяната на
„изпълнителя” на „главното авторитетно върховенство” за детето. Диагностичните
дейности са осъществявани чрез наблюдение, тестове, решаване на казуси, анализ на
резултати от дейността на клиента, анализ на сюжети за приказки, филми, рисунки, ролеви и
ситуационни игри, беседа, дискусия. Освен, че се събира информация за ситуацията на
детето и семейството и се разкрива готовността и мотивацията да преодоляват
преживяваните трудности и степента на осъзнаването на личната отговорност за
възникналите проблеми и на готовността за разрешаването им, тези дейности се реализират и
в диагностиката на когнитивни процеси и личностна сфера. Диагностиката в практиката
помага в случаи на изследване на причини за проблеми с ученето, също за степента на
засегнато от заболяване функциониране на когнитивната сфера и за постиженията след
започване на лечение с медикаменти (случай № 9). Дидактичните дейности се свързват с
обучението на клиентите на различни модели на поведение чрез митове, легенди, притчи,
житейски истории, примери от киното и литературата. „Анализът им предизвиква инсайти,
желания за промяна на ценностите и поведенческите реакции. Чрез провокиране на дискусии
и анализ на конкретни случаи, предоставяне на конкретна информация, „Домашната работа”,
предоставяне на обратна връзка и експертна оценка консултантите
извършват
„програмирано проблемно обучение на своите клиенти.” [3, 191] В практиката на авторката
те намират приложение в обучение на децата в изоставащата учебна област с нови похвати,
които улесняват справянето с: математически операции (да онагледяват задачи поетапно –
предметно, в скици, с преходни символи, после с математически запис и на ум); четенето на
глас (според интереса на детето активизиране на четенето с ролева игра – „Говорител по
телевизията”, „Учителка на куклите”); социалното учене (игра-драматизация с малки кукли
приказни герои за пресъздаване на семейната ситуация и намиране на разрешение от самото
дете чрез думите между героите). Прогностичните дейности предпазват клиентите от нови
грешки, подсказват какво би могло да се случи, ако не се извършат необходите промени.
Консултантите извършва прогноза за развитието на проблемите на базата на специализирани
познания, интуиция, житейски и професионален опит. „Прогностичните им дейности обаче
трябва да са много внимателно направени и деликатно формулирани, защото могат да
предизвикат у клиентите и негативни нагласи”. [3, 191] В консултативната практика на
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авторката тези дейности се съчетават с информационните при изясняване на
характеристиките на възрастовите етапи и какви последствия би могло да има
неразрешаването на даден проблем при благоприятна перспектива без други утежняващи
фактори или при неблагоприятна перспектива. Терапевтичните дейности се реализират в
диалогично взаимодействие чрез оказване на психична поддръжка и използване на
специални прийоми и техники (автогенна тренировка, прогресивна мускулна релаксация,
десензитация, парадоксална интенция и др.), с които да се актуализира потенциалът, да се
оптимизират емоционалните състояния, да се преработят илюзорните цели и да се заменят с
реалистични, адекватни на техните възможности и условия на живот. За справяне с
неувереност при спортни състезания при момче на 11 г. (случай № 18) е използвано рисуване
на човешки фигури в движение („Спортисти”) и автогенен тренинг, в който след въвеждане в
релаксирано състояние въображението на детето се води към играта с противника и по-точно
към удоволствието от самата игра, без страх от резултата, какъвто и да е той).
Принципи. Съставянето на принципите на психологичната помощ в практиката на
авторката е заимствано от предложените от Нели Бояджиева като приложими в
педагогическата работа [10, 172-190], но са модерирани към спецификата на
психологическото консултиране и към някои педагогически функции, които в частност то
изпълнява от страна на психолога или от други специалисти на разположение – логопед,
специален педагог. Те са достъпни за потребителите на услугата в интернет сайта на тази
практика: Хуманизъм, природосъобразност и културосъобразност; Коректни работни
взаимоотношения според Етичен кодекс на професията и според търговското
законодателство; Научност; Достъпност; Индивидуален възрастов и личностен подход;
Единство на индивидуално-личностното и групово-колективното взаимодействие;
Психологическа целесъобразност, системност, последователност, непрекъснатост и
непротиворечивост в консултирането и другите форми на помагане; Педагогическа и
методическа целесъобразност, системност, последователност, непрекъснатост и
непротиворечивост в обученията; Комплексност и цялостност във формирането и развитието
на личността; Опора върху положителното и доверие във възможностите и нравствените
сили; Единство между ръководство на дейността и самодейността и самоуправлението на
активността при клиента/групата; Единство и цялостност на дейностите във
взаимодействието; Възпитание и стимулиране на саморазвитие чрез изкуството,
творчеството и творческите дейности, играта, развлечението и забавата; Емоционалност,
атрактивност и занимателност; Равнопоставеност и толерантност; Адаптивност и гъвкавост.
Методи. Използването на определени групи от методи (похвати, техники) е в
зависимост от ситуацията, личността на клиента (дете, родител) и интересите и опита на
психолога. Класификацията е условна. В рамките на системния подход методите (групите
методи са определени по предложените от Клавдия Сапунджиева [10, 191-199]) се съчетават
с целите и задачите, съдържанието, а също и посредством очакванията на клиента: Методи за
проектиране на консултативната дейност – проучване на учебни тетрадки, тестове, беседа с
родителите и учители; Методи за организиране и провеждане на консултативната дейност –
разказ, беседа, дискусия, пример, упражнение, игра, убеждение, самоанаиз, самовнушение
(автогенен тренинг); Методи за регулиране, коригиране и стимулиране на дейността:
поощрение, доверие, съчувствие и разбиране; Методи за преценка на дейността
(диагностични): наблюдение, анкета (особено използвана при груповото консултиране),
самоонализ, самооценка.
Опит за оценка на отражението на фактори при консултирани случаи. Общото за
подбора на случаите са целите (консултирането да повиши родителския капацитет за
преодоляване на тревожността и несигурността, да систематизира и актуализира семейния
ресурс и да подпомогне смяната на неефективни стилове и модели с ефективни) и това, че
тези 25 деца са диагностицирани със скрининг-въпросника за невротичност за деца на 3-6 г.
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и 7-14 г. на Höck, Hess, Schwarz (1978), попълнен от родителите. Таблица 1 отразява наличие
на физиологичен проблем, диагностициран или показателен според симптоми. Скалата за
невротичност е съставена на база нормативната скала на въпросника, като са определени 5
степени от 0 до 4. Граничните стойности според нормите е обозначена с 1, съответно според
броя оплаквания, които надвишават граничните стойности, са определени и другите повисоки степени.
Таблица 1. Утежняващи фактори за развитието с проява при детето
Физиологичен проблем
С показания
Възможен
Без показания

Невротичност N
2 Без невроза
1 Съмнително невротични
0 Невроза гран.+1
Невроза гран. до +5
Невроза над 5

0
1
2
3
4

Оценката на степента на проблем при майката и при бащата (Таблица 2) с оглед на
родителската ефективност е по собствена скала според наблюденията върху нагласите и
поведението на родителите и според степента на участие в живота на детето и семейството
въобще. Изборът на тази ранжировка е според степента на отражение върху поведението на
детето.
Таблица 2. Утежняващи фактори за развитието на детето с проява при родителите
Проблеми при майката
Ефективно родителство
Грижовна, но подценила проблема
Свръхпривързана
Трудна грижа
Неефективно родителство

0
1
2
3
4

Проблеми при бащата
Ефективно родителство
Загрижен, но отсъстващ
Свръхпротективен
Отсъстващ
Негативно настроен и отсъстващ

0
1
2
3
4

Таблица 3 дава комбинирана картина в оценки за влияещи фактори и е база за
допълнителни анализи. Тя онагледява вариативността. По данните не се прилага
статистически анализ, защото при тези случаи не е прилаган еднотипен подход, чието
въздействие да бъде отчетено. Всеки отделен случай има разрешение в рамките на наличните
семейни ресурси и склонността на родителите да пристъпят към саморазвитие, което води и
до подпомагане на развитието на детето им, а оттам и до снижаване на нервното напрежение,
до формиране на нагласи за коопериране с други, до повишаване на учебната успеваемост.
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Таблица 3. Оценка на случаите по фактори при детето и родителите
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Възраст години
10
4г.6м.
6
3
8
5
8
5
8
11
11
11
4г.7м.
8
8
5
5
11
10
8
12
9
10
4
5

Пол
ж
ж
ж
м
м
м
м
м
ж
м
ж
ж
м
м
м
ж
ж
м
м
м
ж
м
ж
м
м

Физиол.
проблем
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Майка
1
3
1
4
0
3
2
1
1
2
1
1
4
0
2
2
0
2
3
1
1
0
4
2
4

Баща
3
1
3
2
0
1
4
2
1
3
3
1
1
0
3
2
1
1
1
0
0
2
3
3
3

N
3
3
3
1
1
3
4
3
1
3
0
1
0
4
0
0
3
0
4
3
3
1
0
0
3

Кратко представяне на един случай. С отчетена невротичност в 3-та степен
(Таблица 1) е момиче на 5 г. (случай № 17 – Таблица 3), чиято майка пресъздава ефективно
родителство, бащата проявява загриженост, но техни проблеми в брака, произлизащи поскоро от възрастова криза при майката, са повишили напрежението между партньорите. Не
се наложи работа с детето, чийто проблем се е проявявал както вкъщи, така и в детската
градина (дойдоха с препоръка от детската учителка), защото още на първата консултация
майката се съгласи на семейно консултиране с нея и съпруга й. След проведеното
консултиране с партньорската двойка майката сподели, че е станала по-балансирана, поспокойна, общува повече вкъщи със съпруга си и с детето, че се чувства по-малко
императивна. Промяната се отразява и като по-голяма толерантност към колегите – общува и
с тези, с които преди е избягвала контакти. По отношение на детето тя съобщи, че вече се е
успокоило, че общува по-леко с него и то не проявява трудни за справяне капризи. И тя, и
съпругът й са станали по-уверени и общуването между всички членове на семейството в
разширения му състав с възрастни родители се е подобрило. На майката беше предложено
повторно попълване на скрининг-въпросника за невротичност при деца на 3-6 г. и отчетените
оплаквания очертаха резултат в норма за възрастта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделът, който се опира на психологическата подкрепа с приемане на особеностите
на личността и с внимателно поднасяне на нова информация за детското развитие през
възрастовите етапи и за специфичните нужди от стимулиране през тях, създава атмосфера на
доверие, снема напрежението и намалява съпротивите в консултативния процес.
Ефекти от консултирането са: оптимизиране на комуникация между родителите в
семейството, между родители и деца, между родители и учители.
Понижената тревожност при родителя се пренася като такава и при детето.
Консултирането на детето и развиващите занимания с него, с които се запознава
родителя и ги пренася в сътрудничество вкъщи, допринасят детето да се почувства активно,
да повиши стремежа си към успехи и да преживява удовлеворение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ ПРИ РАБОТА
С ДЕЦА С АУТИЗЪМ - ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАИ
Виолета Трифонова Тръпкова, магистър по детско-юношеска и
училищна психология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
AN APPLICATION OF THE MONTESSORI METHOD WITH CHILDREN
WITH AUTISM – CASE STUDY
VioletaTrifonovaTrapkova, Master in Child and Adolescent and School
Psychology, Sofia University “St. KlimentOhridski”
Настоящият доклад представя изследване на ефективността на обучението по метода Монтесори при
деца с генерализирани разстройства на развитието. Методът представлява система от специфични
правила, материали и отношение на обучителя към децата, която притежава сходни характеристики с
някои от най-популярните терапии за деца с аутизъм. Поставените изследователски въпроси: дали и как
работата по метода повлиява на физическото развитие, на уменията за адаптивно поведение, на
социално-емоционалните, когнитивните и комуникативните умения при деца с аутизъм, намират
отговор при проследяването на два случая – момче на 5 години и 2 месеца и момиче на 7 години и 5
месеца, диагностицирани с аутизъм. Проведеното изследване включва информация от структуриран
въпросник за оценка на детското развитие, директно наблюдение върху децата и неформални интервюта
с родителите и с психолог, работещ с децата. На базата на тези процедури са формулирани обучителни
цели, посрещнати чрез метода Монтесори. Резултатите показват, че методът може да има благоприятно
влияние върху развитието на деца с разстройства от аутистичния спектър.
This report presents a research on the effectiveness of Montessori training for children with autism spectrum
disorders. The Montessori method includes specific rules, educational materials and a different role of the
educator (in comparison with traditional systems), which correspond to some characteristics of popular therapy
programs for children with autism. The research questions are if and how the Montessori training influence the
physical, socioemotional, cognitive, communicative development and the adaptive abilities of children with
autism. Two case studies – of a 5 years old boy and of a 7 years old girl, both diagnosed with autism, are
presented. There are three basic parts of the research: gathering information about the child’s development
through structured questionnaire and informal interviews with their parents and a psychologist, who works with
them; formulating specific educational goals and working on them according to the Montessori method; examine
the results of the training. The study reveals that this method can have positive effect on the development of
children with autism.

ВЪВЕДЕНИЕ
Генерализираните разстройства на развитието, познати също като разстройства от
аутистичния спектър, привличат все повечео бщественото внимание в България в последното
десетилетие. Според някои данни за разпространението им в световен мащаб може да се
говори за “аутистична епидемия”[3]. Тъй като аутизмът не е болест, която може да бъде
излекувана, а състояние, което може да бъде по добрено, на временните и адекватни
интервенции са отизключително значение. Съществуват редица подходи за работа с деца с
аутизъм, които се основават на различни принципи. Наред с тях може да се постави
обучението по метода Монтесори: система от специфични правила, материали и отношение
на обучителя към децата, която притежава сходни характеристики с някои от найпопулярните терапии за деца с разстройства от аутистичния спектър. Създателката на метода
– д-р Мария Монтесори, първоначално го създаваза и прилага с деца съсспециални
потребности от психиатрични заведения, след което методът се оказва толкова ефективен, че
решава да го въведе и задеца с нормално развитие – така, както работата по Монтесори е
позната днес. Основните фактори, благоприятстващи способността на детето да развие
вродените му според Монтесори умения, са физическата среда на обучение, обучителните
материали и поведението на учителя.
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Подготвена среда
Класните стаи, създадени по метода Монтесори, често биват наричани „подготвена
среда” („preparedenvironment”) – подготвена да посрещне всички потребности на
развиващото се дете. Основни характеристики на подготвената среда са тишината и
спокойствието, т.е. липса на силни звукови или визуални стимули, така че децата да могат да
се съсредоточат върху работата си с обучителните материали. Всеки предмет има точно
определено място и децата имат задължението да го върнат там, след като работят с него.
Масите, столовете и шкафовете са в подходящ за децата размер и могат да бъдат
премествани от самите деца, което повишава усещането им за независимост и освен това
развива моторните им умения. Децата могат да работят на земята върху специално
предназначени за това малки килими, които дават рамка на работното им пространство, или
на маса на подложка за маса[8].
Монтесори материали
Един от най-важните елементи от подготвената среда са Монтесори материалите.
Според много теории, свързани с образованието, децата се учат най-добре чрез директен
опит – докато изследват и използват материалите, които им дават възможност да сортират,
подреждат, строят, търсят решение, те развиват важни когнитивни умения. Въпреки
голямото разнообразие на материалите като цел и ниво на трудност те имат няколко общи
характеристики. Почти всеки от тях е конкретно представяне на абстрактна идея, което найясно личи при тези, свързани с математиката – например определен брой топчета
символизират идеята за количество. В някои материали е изолирана една единствена идея
или умение (например използването на пипета с цел развиване на фината моторика,
необходима за държане на химикалка). Една от най-важните характеристики на материалите
е, че повечето от тяхса създадени така, че да дават незабавна обратна връзка за това дали
задачата е изпълнена правилно, без учителят да се намесва – тази характеристика е наречена
„контрол на грешка” („controloferror”). При някои материали това е заложено в самия
дизайн – например кула от кубове с различна големина пада, ако най-големият куб не е
поставен за основа; други дават възможност на детето да провери съзнателно дали е
изпълнило правилно задачата – например при съответни по двойки карти всеки две
съответни карти имат на гърба си един и същ знак, различен от този на гърба на останалите
карти. Важно е учителят да не се намесва, защото търсенето на решение е значителна част от
обучителния процес, и когато открие решението само, детето ще развие самочувствие и
независимост [7]. Монтесори придава особено значение на практическите дейности
(например обличане, почистване, самообслужване), като според нея те развиват освен
фината и голямата моторика, и концентрация и самоувереност; освен това тя наблюдава, че
децата обичат да правят това, което правят възрастните, и това дава допълнителна ценност
на тези занимания [5].
Имената на предмети, качества и символи според Монтесори е най-подходящо да
бъдат преподадени чрез „урок на три етапа” („threestagelesson”). Първият етап представя
думата, свързва я с това, което означава (например назовава се формата „квадрат”); на втория
етап детето е поканено да разпознае предмета измежду 3-4 други предмета (например
„Покажи ми квадрата.”, докато пред детето са квадрат, кръг и триъгълник); третият етап се
състои от именуването от страна на детето. Ако детето направи грешка на втория или третия
етап учителят не трябва да показва разочарование, а да се върне на първия етап [6].
Ролята на учителя
Учителят в Монтесори класната стая има три основни роли: на човек, който се грижи
за подготвената среда и материалите, на човек, който съдейства на децата при употребата на
материалите и на наблюдател на детската работа и развитие. Първата роля се състои в
поддържане на материалите – ако нещо липсва, счупено е или е надраскано трябва да бъде
сменено, всичко трябва да е подредено и чисто. Това е по-важно, отколкото звучи, защото
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именно материалите са инструментът, с който децата постигат независимост и емоционалнокогнитивно развитие. Видът на материалите трябва да е достатъчно добър, че те да са
привлекателни и да доставят удоволствие на децата. Втората роля – на съдействащ в
работата с материалите, се състои в представянето на материалите на децата – учителят
сам показва, обикновено на едно дете, какво се прави с даден материал. Важно е материалите
да се показват на децата тогава, когато те са готови за тях – така че да не са невъзможни за
изпълнение, но да поставят предизвикателство пред интелектуалните и физически
възможности на детето. Когато умението е усвоено учителят може да разшири приложението
му, като дава на детето прости задачи, свързани с поддържането на класната стая, или му
представи следващ материал, който надгражда усвоеното умение (например дете, което се е
научило да подрежда кула от кубове, като ги реди по големина, може да бъде помолено да
подреди книги на купчина от най-голямата до най-малката).Третата роля на учителя като
наблюдател е от една страна спомагателна за втората – добре е той да знае какви са уменията
на детето, за да може да му предложи материал, който да ги развие. Също така да следи за
предпочитанията на детето – ако обича да се движи повече например, учителят може да
предложи занимания, които включват движение. Интересите на детето също са наблюдавани
и информацията за тях – включена в предлаганите материали – например ако детето обича
динозаври му се предлагат карти с различен брой динозаври, които съответстват на карти с
числа. Накратко, ако тази роля е усвоена добре от учителя, това ще позволи на детето да го
„научи как да го учи” [6].
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ
Настоящото изследване има за цел да провери ефективността на метода Монтесори
при работа с деца с генерализирано разстройство на развитието. Основните изследователски
въпроси са:
1. Работата по метода Монтесори повлиява ли на физическото развитие, в частност на
фината и голямата моторика?
2. Работата по метода Монтесори повлиява ли на уменията за адаптивно поведение, поконкретно на уменията за самообслужване?
3. Работата по метода Монтесори повлиява ли на социално-емоционалните умения?
4. Работата по метода Монтесори повлиява ли на когнитивните умения, по-конкретно на
уменията за рисуване, математическите и езиковите умения?
5. Работата по метода Монтесори повлиява ли на комуникативните умения?
МЕТОДОЛОГИЯ
Изследването на отделен случай е често използван метод в областта на клиничната
психология. За целта на настоящото изследване – оценяване на ефективността на работата по
метода Монтесори с две деца с аутизъм, изборът да се изследват случаи е уместен, защото
позволява качествена оценка на работата с децата и многостранен анализ и интерпретация на
получените резултати. Като цяло чрез този метод може да се определи какъв е възможния
резултат, но не и да се правят генерализирани заключения на базата на наблюдаваното [4]. За
повишаване на валидността и надеждността на метода са използвани следните процедури:
• Структуриран въпросник за оценка на детското развитие – „Рейтинг скала за оценка
на детското развитие” (“Developmental profile 3”), приложен в началото и в края на
изследването. Използван е освен като инструмент за оценка на развитието и като
инструмент, на базата на който са формулирани обучителните цели в изследването.
(Прилагането му eосъществено благодарение на гл. ас. д-р Анета Атанасова,
сертифицирана в употребата на инструмента.)
• Директно наблюдение върху децата и върху промяната в уменията и поведението им;
• Неформални интервюта с родителите и спсихолог, работещ с децата;
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• Информация от документи: епикризи, психологически наблюдения и други.
Рейтинг скала за оценка на детското развитие (Developmental profile 3)
Developmentalprofile 3 (DP-3) е инструмент, предназначен за оценка на развитието на
деца от раждането до 13 години. DP-3 представлява въпросник, който се попълва директно
от родител или чрез интервю от специалист. Събраната информация осигурява стандартна
оценка на развитието по пет ключови области: физическо, социално-емоционално и
когнитивно развитие, адаптивно поведение и комуникации. Петте скали на методиката се
състоят от 34 до 38 айтема, като айтемите са разделени в четири възрастови групи. Всеки
айтем определя дали детето изпълнява или не представената във въпроса задача, като
отговорът може да бъде „да“ или „не“. За да отговори с „да“, информантът трябва да е
виждал детето да се справя успешно поне веднъж.
Скала „Физическо развитие“ включва айтеми, оценяващи развитието на грубата и
фина моторика, мускулната координация, силата, издръжливостта, гъвкавостта и
способността за извършване на определени последователности от движения. Айтемите от
скалата за адаптивно поведение проверяват развитието на различни умения, свързани с
грижата за себе си. Социално-емоционална скала оценява уменията на детето да изразява
различни нужди и чувства, взаимодействието му с другите, чувството за идентичност и
свързаността му със социалното обкръжение. Айтемите от когнитивната скала проверяват
когнитивното функциониране, включващо способности като възприятие, формиране на
концепти, числови отношения, логическо разбиране, памет, класификация, формиране на
концепти за време и други. Скалата за комуникация оценява способността на детето да
разбира устна и писмена реч, като част от айтемите са предназначени за проверка на
рецептивната, а друга част – за проверка на експресивната реч.
Вътрешната консистентност на теста е проверена чрез метода с разделение на скалите
на две равни подгрупи (split-half method), като в оценките за вътрешната консистентност на
скалите и в цялостния резултат на теста всички корелации са над 0,80. Тест-ретест
надеждността е проверена чрез две последователни изследвания на 66 изследвани лица в
рамките на среден интервал от две седмици – коефициентите на корелация варират между
0,81 и 0,92 за петте скали и общия индекс на развитието. Тези резултати могат да се
интерпретират като доказателство, че тестът притежава добра надеждност. Съдържателната
валидност на теста е оценена на базата на обратна връзка от страна на работещи с деца
относно яснотата и полезността на всеки отделен айтем; конструктната валидност е
подкрепена чрез наблюдение на висока корелация (0,68-0,85) между DP-3 и тестове, които
измерват сходни конструкти (например скали за адаптивно поведение на Vineland – Vineland
Adaptive Behavior Scales).
Българската адаптация на DP-3 е осъществена на базата на подписано лицензионно
споразумение между Western Psychological Services, САЩ, и OS България, притежател на
правата на българската версия на въпросника[1].
ДЕТАЙЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Определената времева рамка е в продължение на два поредни месеца (април-юни,
2014 г.) да се срещам с децата два пъти седмично по един час – общо 16 часа. Майката на
Габи спря да я води поради семейни затруднения и с нея имах на разположение общо 9 часа
за работа. С Васко изследването протече по предварително създадения план.
Изследването е проведено от мен в детски център, който работи по метода Монтесори
с деца в норма от 2,5 до 6 години, като мебелите и материалите отговарят на изискванията за
„подготвена среда“ по Монтесори. С всяко от децата работя самостоятелно. Не съм
сертифициран Монтесори педагог, но работя в центъра като помощник-възпитател за трета
година и познавам добре философията на метода и начина на работа с материалите.
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ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
В настоящото изследване са включени две деца с диагноза „Генерализирано
разстройство на психичното развитие”, поставена в Клиника по детска психиатрия „Св.
Никола” към Многопрофилна болница за активно лечение „Александровска”.
Васко е момче на 5 години и 2 месеца, a Габи е момиче на 7 години и 5 месеца
(имената са променени с цел запазване анонимността на изследваните лица).
Информация от епикриза и психологическо наблюдение
Васко е импулсивен, свръхподвижен, с дефицити във възможностите за концентрация
и продължително ангажиране с определена дейност – при наблюдение в непозната среда се
превъзбужда, обикаля из стаята, взима играчки без разрешение, трудно може да бъде накаран
да седне на стол. Съобразява се с предварително въведените правила и ограничения при
директно физическо моделиране на поведението, ясни и кратки команди. Поздравява,
изпълнява инструкции и отговаря на въпроси отложено във времето и избирателно. Речта му
е бедна, телеграфична, с произносителни неточности, не винаги адресирана. Спонтанно не
инициира интеракция с изследващия или майката, не търси помощ. В структуриран контекст
остава седнал на маса около 10-15 минути при активно структуриране и физическо
моделиране (от страна на психолога и майката). Ангажирането и задържането на внимание са
значително затруднени поради качествени нарушения в интеракцията и комуникацията
поради намалена устойчивост на вниманието. Готовността да изпълни елементарни послания
е ниска и варира в зависимост от фокуса на интерес в актуалния момент, което до голяма
степен се дължи на трудности в компонентите на споделеното внимание и интеракции. В
когнитивен план се справя спрямо очакваното за възрастта с дъски за вгнездяване, които
изискват пространствена ориентация и използване на начини за справяне през опита.
Изпълнителските възможности варират от 2- до 5-годишна възраст в зависимост от
дейността. Общите познания за форми, цифри, цветове и букви са усвоени. Детето показва
специфичен изолиран интерес към четене на надписи и текст, докато същевременно
интересът към картинните изображения и разбирането на отношения и причинно-следствени
връзки са ниски. На този етап формираните представи са обобщени и на база основни
признаци, което затруднява диференцирането на сходни по форма и функция обекти. Ресурс
при него са добрият когнитивен потенциал, неговата добронамереност, добрата механична
памет.
Габи се затруднява с редица умения, изискващи фина и груба моторика, както и
координация на действията (да клекне и да стане, да седне на пода, да балансира на един
крак). В нова за нея социална ситуация се чувства несигурна, възможно е да плаче и да се
съпротивлява на участието си (оставането) в новата среда. При нов контакт е некооперативна
спрямо възрастния, но с времето той може да стане за нея авторитет и тя да се съгласи да
съдейства, макар и често с нежелание. Емоционалните прояви често не са диференцирани
спрямо социалната ситуация. Околните лесно разпознават как се чувства, но тя самата не е
способна да назове емоциите си или да ги разпознае у други хора или на картинка. Има богат
пасивен речник, може да изпълни познати инструкции, но рядко използва спонтанна реч.
Разбира много от невербалните сигнали при комуникация, но тя не използва такива
спонтанно (посочване, повикване с ръка, помахване), освен движения на тялото като
отдръпване, гневно изражение на лицето. Комуникативните си умения демонстрира найдобре в семейна среда и с познати, обикновено не комуникира с непознати възрастни и деца.
В когнитивен план не разбира игри „на ужким” и обикновено не проявява въображение.
Разпознава цветовете, знае цифрите до 10 и може да брои. Познава основните геометрични
форми, повечето букви от азбуката (въпреки че не всички звукове артикулира правилно).
Може да чете, но не разбира смисъла на прочетеното. Все още не разбира думи за размер,
въпреки че успешно може да сортира предмети по големина, цвят и форма.
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ПРОТИЧАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Формулиране на обучителни цели
Резултатите от DP-3 могат директно да се използват за планиране на интервенции.
Общото правило е, че трябва да се тренират умения, които са в „зоната на близкото
развитие“ на детето, както и че това трябва да става по начин, който да стимулира неговата
самооценка. Аз-концептът определя не само потенциала за постижения на детето, но и
качеството на живота му. Ако детето бъде подтиквано да учи неща, които са значително над
неговите възможности, то по-вероятният ефект от това би бил не само неуспех, но и
накърняване на самооценката, и формиране на ненужни бариери пред бъдещото учене
(философия, която е в основата и на метода Монтесори). При идентифициране на „зоната на
близкото развитие“ е полезно да се прегледат айтемите, с които детето не се справя, но са
малко над достигнатото от него ниво. С цел съставяне на подходящ план на интервенция е
използвана информация за възрастта, на която съответно 50 и 95 процента от децата успешно
изпълняват представената в айтема задача (информацията е получена чрез Rasch анализ на
резултатите на децата от нормативната извадка) [1]. В таблица 1са представени данните,
използвани за формулиране на обучителните цели в представеното в настоящата работа
изследване, като по-конкретно са взети предвид удебелените отговори. Забележката
„препоръчително е да се провери“ е поставена след обсъждане с психолог, работещ с децата.
Скала „Физическо развитие“
Айтем
P18
P20

P25

A11

А26

S5
S12

S23

G14
G16
G17

Детето Ви прави ли кула от осем предмета, като например
такава от кубчета?
Вашето дете строи ли мост, използвайки три блокчета?
Мостът се състои от блокче на върха, което е сложено върху
две други блокчета за основа, с пространство между долните
две блокчета?
Вашето дете може ли да прескочи поне няколко неща без да
спира? „Нещата“ трябва да са поне 20 см високи.
Скала за адаптивно поведение
Използва ли детето Ви лъжица, за да се храни без чужда
помощ?
Може ли детето Ви да си приготви само купичка със зърнена
закуска? (включва взимането на необходимите продукти и
прибори)
Социално-емоционална скала
Гледа ли детето Ви към възрастен, когато той му говори,
сякаш се опитва да проследи какво му казва?
Детето Ви прави ли поне едно от следните неща за минимум
15 минути без контрол от възрастен: гледа телевизия,
оцветява, маркира с моливи, строи, гледа картинки и др.?
Детето Ви може ли да рисува човек, така че възрастен да
може да разпознае какво е нарисувало? Рисунката трябва да
има глава и тяло или глава и очи, нос и уста.
Когнитивна скала
Детето Ви може ли да посочи поне 20 предмета или картинки,
когато те бъдат назовани?
Детето Ви използва ли правилно думите за размер (нисък,
къс, висок, дълъг)?
Детето Ви опитва ли се да прекопира кръг с молив? Детето
трябва да може да прави линия, която да върви в кръг.

50%

95%

2,8

3,4

Резултат
на Васко
Да.

Резултат на
Габи
Да.*

2,11

4,0

Не.

Да.*

3,5

5,4

Да.

Не.

1,10

2,4

Да.

Не.

4,7

6,10

Да.

Не.

0,5

1,0

Не.

Да.

1,6

2,5

Не.

Да.

3,10

6,4

Не.

Не.

2,1

2,10

Не.

Да.

2,8

3,6

Не.

Не.

2,10

3,8

Не.

Да.
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G21

G22
G27

M10
M16

Детето ви може ли да нарисува кръст или плюс като кръстоса
една хоризонтална и една вертикална линия, след като
възрастен го е направил/му го е показал?
Детето Ви прави ли разлика между одушевени и
неодушевени предмети?
Ако бъде помолено, детето Ви може ли да извади 13
предмета от група от 20?
Скала за комуникация
Използва ли детето Ви изречения от поне две думи?
Използва ли детето Ви поне 50 различни думи, когато
говори? Детето трябва да може да използва думите, а не
само да ги разбира, когато някой друг ги казва.
* Препоръчително е да се провери.
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3,5

4,5

Не.

Да.*

3,5

4,5

Не.

Не.

4,5

5,10

Не.

Да.*

1,10
2,7

2,5
3,4

Да.
Да.

Не.
Не.

Таблица 1. Възрасти, асоциирани с 50 и 95 процентно успешно изпълнение на айтеми на DP-3 (числото
преди запетаята означава годините, а след – месеците) [1].

На базата на уменията, заложени в айтемите, и възрастта, за която е характерно
успешното им усвояване, са формулирани цели, които са в зоната на близко развитие на
двете деца и са избрани подходящи Монтесори материализа тренирането им. Напримерс
умението, заложено в айтем P18 “Детето Ви прави ли кула от осем предмета, като например
такава от кубчета?” Успешно могат да се справят 95% от децата на 3 години и 4 месеца,
следователно е препоръчително Габи, която е на 7 години и 5 месеца, да работи по
развиването му. Освен това детето може да реди кула от три кубчета, т.е. обсъжданото
умение е в близката му зона на развитие.
Обучителните цели са различни по естество и трудност, в широк диапазон и
сравнително многобройни. Причината за това е убеждението, че най-добрият начин за
усвояване е на детето да бъдат предложени разнообразни дейности и то само да избере това,
което иска да прави. Това е заложено във философията на метода Монтесори. „Подготвената
среда” е такава, че да отговори на развитийните потребности на детето, като освен това
стимулира самостоятелността и самодисциплината му – детето е свободно да избира само
заниманията си, стига да спазва основните правила за поддържане на реда и за собствената
си и на материалите безопасност [8]. Многобройността на целите и възможността за избор
между тях от страна на детето отговаря и на основните идеи на терапевтичните подходи,
центрирани върху детето – че то е активно, водещо в процеса на взаимоотношенията и че
развитието му следва собствено темпо [2].
В таблица 2 са представени формулираните обучителни цели за Васко и Габи, както и
подходящи Монтесори материали, които да тренират посочените умения. Уменията,
заложени в айтемите на DP-3 (чийто кодове са отбелязани в скоби) са формулирани на базата
на препоръки за усвояването им, включени в наръчника за употреба на инструмента. Има
няколко допълнителни цели, които съответстват на развитието на децата и подобряват
ефективността от работата с тях.
№
1

Формулирана
за:
Васко,
Габи

Обучителна цел

Приложими Монтесори
материали

Кратко описание на
материала/материалите

Подобряване умени-ето
на детето за поставяне
на пред-мети един върху
друг (P18).Разширяване
употребата на кубове и
други форми (P20).

 Розова кула
 Кафява стълба
 Цветни цилиндри

Упражнения за поставяне на кубове
и други форми една върху друга,
като формите са еднакви, но с
постепенно увеличаващ се размер.
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2

Васко,
Габи

Увеличаване способността на детето за
разпознаване на
предмети (G14).
Обогатяване речника на
детето (M16).
Усвояване на думи за
размер: голям – малък,
дълъг – къс, висок –
нисък, дебел – тънък,
дълбок – плитък (G16).

 Карти с изображения
на предмети от
различни категории
 Смесване на карти от
няколко категории и
разделянето им
 Розова кула
 Кафява стълба
 Блокове с цилиндри
 Цветни цилиндри

3

Васко,
Габи

4

Васко,
Габи

 Развитие на фината
моторика
 Рисуване на черна
дъска
 Шаблони

Васко,
Габи

Научаване на детето да
рисува кръст, кръг и
квадрат (G17, G21,
G26).Усвояване на
умението да рисува
човек (S23).
Различаване на живи и
неживи предмети (G22).

5

6

Васко,
Габи

Употреба на двуцифрени числа (G27).

 Грапави числа за

 Карти с изображения
от двете категории

проследяване

 Числа и съответен
брой точки

 Игра „Дай ми 1…”
 Дъска на „-надесет”

7

Васко,
Габи

8

Васко,
Габи

Научаване на име-ната
на геометрични фигури и
форми (допълнителна
цел).
Развитие на употре-бата
на графичния език –
четене и пи-сане
(допълнителна цел).

9

Габи

Подобряване умението
на детето да борави с
лъжица (А11).

10

Габи

Развиване на голя-мата
моторика (Р25).

(образуване на
числата 11-19)
 Малка перлена стълба
(нанизи от топчета 1-9
бр.)
 Геометрични форми
 Чекмеджета с геом.
фигури

 Грапави букви
 Голяма подвижна





азбука
Първи звук в дума
Последен звук в дума
Трибуквени думи
Пресипване с лъжица

 Ходене по линия
 Миене на черна дъска

Таблица 2. Цели на работата с Васко и Габи

Категориите представляват
например неща, които се намират в
парка (пейка, люлка), материали за
рисуване (четка, гума), животни и
др.
Монтесори материали, които се
състоят от еднакви по форма и
различни по размер предмети,
например кубове, цилиндри и
призми, чиито височина, ширина
или дължина се увеличават
постепенно.
Различни дейности, развиващи
фината моторика. Метални
шаблони на кръг, квадрат и други
геометрични форми, удобни за
работа.
Представяне на живи същества и
растения и наблягане на качествата
им – дишат, пият вода, хранят се;
представяне на неживи предмети.
Смесване и разделяне на карти от
двете категории.
Материали за графично разпознаване на числата и мате-риали,
чиято цел е свързване на символа с
количеството – например число и
съответния брой предмети.

Материали, които предста-вляват
различни геометрични фигури и
форми; назоваване и наблягане на
имената им.
Букви в различни варианти
(различни по размер, материал) и
съчетаването им в кратки думи.

Пресипване на малки и интересни
предмети (боб, цветни мъниста,
камъчета) между две купи с
лъжица.
На земята е нарисувана голяма
елипса (3,5х2м.) по която се върви
като по въже на фона на класическа
музика.
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Някои от уменията по айтеми са обединени в една цел поради еднаквото или близко
естество на тренирането им, например „рисуване на кръст, кръг, квадрат”, „Увеличаване
способността на детето за разпознаване на предмети и обогатяване речника на детето.”
Някои от целите се очаква да се постигнат индиректно в процеса на работа, например
за Габи: по айтем Р25 “Вашето дете може ли да прескочи поне няколко неща без да спира?”
няма да се работи директно, а чрез цялостно развиване на голямата моторика. Следва кратък
списък на индиректните цели в процеса на работа:
Индиректни цели за Васко:
• - Подобряване на очния контакт (S5): индиректно в процеса на интензивна
индивидуална работа с детето.
• - Подобряване на самостоятелността (S12): индиректно – чрез правото на избор и
самостоятелност в рамките на определени правила в Монтесори подготвената
среда.
• - Научаване на детето за възрастта си, възрастта си преди и след една година (М22)
– индиректно, чрез математическите занимания
Индиректни цели за Габи:
• - Подобряване употребата на нож и самостоятелно приготвяне на зърнена закуска
(А25, А26): индиректно чрез подобряване употребата на лъжица и други начини за
пресипване и чрез повишаване на самостоятелността.
• - Усвояване употребата на изречения и словосъчетания от две думи (М10) –
индиректно, чрез обогатяване речника на детето.
Работа по формулираните цели
Работата по формулираните цели и с двете деца протече успоредно по целите, от полесни към по-трудни материали. Тъй като за изпълнението на почти всички задачи е
необходимо развиването на фината моторика, това беше обособено като отделна цел и за
двете деца. Въпреки че това умение е заложено във всяка от дейностите, има няколко
занимания, които работят конкретно по това и част от които са по-лесни като логика, ето
защо започнах работата ми с децата с такива упражнения и с някои от материалите,
предвидени по формулираните цели.
• Развиване на фината моторика
Едно от първите неща, които предложих на двете деца, беше пресипване на мъниста с
лъжица или с щипка между две купи. И двамата се справиха с употребата на лъжицата,
щипката затрудни и двамата – помагаха си с ръце, като поставяха топчето/мънистото между
щипците; и двамата се връщаха многократно на тези занимания, често по собствена
инициатива (за Габи умението за боравене с лъжица е формулирано и като индивидуална
цел). Вариация на тази тема беше пресипването между две кани на мъниста или царевични
зърна – според метода едно умение се упражнява под различни форми или с малки разлики и
така се затвърждава.Друг тип дейност за развиване на фината моторика бяха занимания,
които тренират конкретно контрола на палеца и показалеца, като индиректно съдействат за
развиването на умение за държене на молив и съответно за писане. Такива материали бяха
например капване на капки вода с пипета и поставяне на перли в малки гнезда. Васко се
упражняваше често с поставянето на перлите – в началото му беше трудно да уцели гнездото
и да държи толкова малък предмет, но постепенно броят на поставените перли нарастваше.
Габи се занимава с този тип дейности общо два пъти, като първия път по-скоро
наблюдаваше.
• Подобряване умението на детето за поставяне на предмети един върху друг.
Разширяване употребата на кубове и други форми.
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Материалите, с които беше тренирано това умение, се състоят основно от няколко
(най-често десет) еднотипни предмета – кубове, призми и цилиндри, чиито обем, височина,
ширина, дължина се увеличават постепенно. На Габи най-често предлагах „розовата кула” –
десет розови куба, които се подреждат един върху друг, с най-големия за основа. Тя
обикновено не следваше последователността, заложена от разликата в обема на кубовете,
понякога когато кулата падаше поради голям куб, сложен върху малък, тя се поправяше.
Като цяло за времето, което имахме, не усвои умението да построи розовата кула от найголемия до най-малкия куб (но успяваше да построи стабилна кула от седем куба).
Основното ни занимание с Васко в контекста на тази цел беше „кафявата стълба” –
призми, увеличаващи се по обем аналогично на розовите кубове, но подреждани една до
друга като стълба (тук „контрол на грешка” е най-тънката призма, която може „да слиза” по
стълбата и пасва точно на всяко стъпало – разликата в ширината на призмите е точно
ширината на най-малката). В началото редяхме заедно, като аз започвах стълбата и той я
довършваше или му подавах, като постепенно се отдръпвах. На последните ни срещи аз
слагах две-три призми и той подреждаше стълбата докрай. Когато реших, че познава
материала достатъчно добре, въведох ново упражнение: двете най-големи призми поставих
във височина на разстояние една от друга и върху тях сложих третата по големина, т.е.
получи се мост. Върху третата сложих следващите две и направих мост върху моста – целият
дизайн се превърна в „кула с прозорци”. След няколко опита Васко го построи
самостоятелно и една от формулираните цели – да прави мост от три блокчета (айтем Р20),
беше постигната.
• Увеличаване способността на детето за разпознаване на предмети. Обогатяване
речника на детето. Различаване на живи и неживи предмети.
Тази цел беше тренирана с карти с изображения от различни категории. Конкретно с
Васко работихме с категориите „превозни средства”, „животни”, „инструменти”, „парк”,
„кухня”, „плаж”, „плодове” и „зеленчуци”. Повечето думи знаеше, а за повечето от тези,
които не знаеше, ме питаше, като вдигаше картата. Първия път, когато смесих две категории:
разбърках картите, подредих ги на килима на случаен принцип и започнах да взимам всяка
карта, да казвам категорията и да я слагам на съответна купчинка, реших да направя грешка
– сложих „самолет” в категория „животни”, Васко се засмя и каза „О-оу.” Интерпретирам
това, както и последвалите успешни опити за разделяне на карти от две категории, като знак,
че това умение е усвоено още преди работата ми с него. Габи по-рядко в сравнение с Васко
назоваваше предметите, но също успешно разделяше картите от различни категории.
По аналогичен начин – с карти от две категории, показах живи и неживи предмети.
При разделянето акцентирах „Котката диша, пие вода, храни се. Дървото пие вода от земята.
Ножицата не диша, не пие вода.” Васко се справи успешно веднъж с разделянето им, но за да
може да се твърди, че прави разлика между двете категории, това трябва да се провери с
реални предмети, или да повтори няколко пъти успешното разделяне. Започнах работа в тази
посока, като след разделянето го питам за предмети от стаята: „Столът жив ли е?” Все още
нямам категорично мнение относно разбирането му за разликата. Габи започна да ги разделя
веднъж, но се отказа; след това отказа да наблюдава дейността, когато ѝ я предлагах отново.
• Усвояване на думи за размер: голям – малък, дълъг – къс, висок – нисък, дебел –
тънък, дълбок – плитък.
Усвояването на думи за размер се тренира с помощта на предмети с различен размер.
Подходящи за целта са крайни кубове от „розовата кула” за голям/малък, крайни призми от
„кафявата стълба” за дебел/тънък и други. Ученето на понятията е чрез т.н. „урок на три
етапа” – първо показвам и казвам думата, после казвам „Дай ми/покажи ми голям/тънък/...”,
накрая питам „Какъв е този куб/призма/...?” Васко усвои думите „голям” и „малък” до степен
да ги казва спонтанно; от останалите характеристики понякога подава правилно при
поискване. При Габи може да се каже, че резултатът е същия.
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• Научаване на детето да рисува кръст, кръг, квадрат и човек.
Поставени цели при Васко са научаването да рисува кръст, кръг и квадрат, а при Габи
– да се провери дали може да рисува кръст и кръг и да се научи да рисува квадрат и човек. В
работата ми в тази посока използвах рисуване на черна дъска и проследяване на контура на
шаблони на различни фигури. С Васко други цели се оформиха като приоритетни и тази
остана на заден план, но от няколкото опита видях, че има интерес и потенциал. Резултатите
на Габи от въпросника се потвърдиха – може да рисува кръст и кръг; нарисувах два кръга
един до друг като начало за човек, но тя не пожела да повтори.
• Употреба на двуцифрени числа
В контекста на тази цел първо се уверих, че и двете деца познават цифрите –
резултатът беше положителен. Следващото занимание беше свързано с броене на предмети и
съотнасянето им към символа на числото. Това умение се развива в момента и при двете
деца, като се справят със задачата, но често загубват търпение или избързват с броенето.
Васко брои по-бързо, отколкото посочва предметите, които брои. Когато обаче прави това
спонтанно като част от друго занимание обикновено е точен (наблюдавала съм го да брои
правилно до 10). И двамата успяха да отброят 12-13 предмета от купчинка, когато това беше
зададено като условие, но по-често не се справяха с тази задача. Чрез няколко материала
Васко демонстрира, че познава символите на числата от 11 до 19, познаването на
количеството, съответно на тези числа, е в процес на учене.
• Научаване на имената на геометрични фигури и форми.
Тази цел се постига с помощта на триизмерни геометрични форми и на плоски
геометрични фигури. Васко знаеше някои имена преди да започнем, в процеса на работа
научи още. Геометричните форми бяха едно от заниманията, които избира сам; няколко пъти
ме пита с повдигане на формата как се казва. В края на срещите ни знаеше почти всички
имена: куб, сфера, овоид, елипсоид, триъгълна и четириъгълна призма, триъгълна и
четириъгълна пирамида. На геометричните фигури не отдели толкова внимание. Габи
обикновено повтаряше имената на формите и фигурите; вероятно не ги е усвоила, като
възможна причина за това е по-малкото време за работа и по-трудното привличане на
вниманието ѝ.
• Развитие на употребата на графичния език – четене и писане.
И двете деца познават повечето букви. С помощта на букви и малки предмети
работихме за посочването на първия звук от думата – предметът да се постави до
съответната буква. Васко се справи успешно няколко пъти, включително с
идентифицирането на последния звук от думата, Габи също по-скоро може да посочи първия
звук. И двете деца успешно съотнесоха надписи на трибуквени думи към изображенията им
на картинка. И двете деца се затрудниха със съставянето на дума от пластмасови букви. Тази
цел се превърна в периферна за изследването поради по-големия интерес на децата към
други занимания.
• Развиване на голямата моторика (за Габи)
Габи през голяма част от времето си танцуваше и припяваше части от популярни
български песни. Наблюдавайки необходимостта ѝ от песни и танци реших да ѝ предложа
следното характерно за метода Монтесори упражнение – на фона на класическа музика се
върви бавно и съсредоточено по очертана по пода елипса, сякаш се ходи на въже. Габи
хареса това занимание и понякога спонтанно тръгваше по линията, като се съсредоточаваше
в това да стъпва точно върху нея.
• Допълнително оформили се цели
Васко беше привлечен от пъзел на континентите, като докато работеше с него му
казах имената им. По-късно майка му сподели, че често ги е повтарял през следващия ден.
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Усвояването на имената и формите на континентите може да се формулира като цел за
бъдеща работа с детето.
Нещо допълнително, което предложих на Габи, беше упражнението за тишина с цел
подобряване на търпението и концентрацията: издавам моментен звук като удрям специален
дървен инструмент, спирам да се движа и да говоря и поставям пръст на устните си, казвайки
тихо „Ш-ш-ш”. Първия път, когато го направих, Габи остана тиха за момент, но после започна
да пее и да се движи, обикновено се приближаваше до мен и казваше, че „иска мама”.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите относно ефективността на метода Монтесори при работа с деца с
генерализирано разстройство на развитието са представени чрез сравнение между
постиженията на децата преди и след проведеното обучение, като се сравняват стандартните
точки от DP-3 по скалите като цяло и разликите в айтемите, от които са изведени
обучителните цели. Интерпретацията на количествените данни се прави с уговорката, че те
не са статистически значими –основна причина за това вероятно е краткото времетраене на
изследването. В таблици 3. и 4. са представени суровият резултат и стандартните точки от
DP-3 преди и след обучението на двете деца.
Скала
Физическо развитие
Адаптивно поведение
Социално-емоционална
скала
Когнитивна скала
Комуникации
Общо развитие

Суров резултат
(преди)
28.00
27.00

Стандартни точки
(преди)
105.97
109.58

Суров резултат
(след)
28.00
28.00

Стандартни точки
(след)
105.97
111.63

15.00

83.75

19.00

91.95

19.00
20.00
109.00

90.77
98.09
94.98

23.00
21.00
119.00

98.69
100.39
103.41

Таблица 3. Суров резултат и стандартни точки на Васко преди и след провеждане на
обучението по метода Монтесори.

При Васко се наблюдава подобряване в резултата по четири от петте скали:
„Адаптивно поведение”, „Социално-емоционална скала”, „Когнитивна скала” и
„Комуникации”. Не се наблюдава никаква промяна в резултата по скалата „Физическо
развитие”. Фокусът на работата с него беше поставен върху развиване на когнитивните
умения, и именно подобряването на резултата по тази скала е един от най-значителните.
Може да се предположи, че обучението по метода Монтесори е повлияло положително върху
развитието на когнитивните умения на Васко.
Трябва да бъдат взети предвид възможни благоприятстващи развитието фактори,
които не са свързани с Монтесори обучението, например други терапевтични занимания,
учене в семейна среда, естествено развитие и израстване и др.
Скала
Физическо развитие
Адаптивно поведение
Социално-емоционална
скала
Когнитивна скала
Комуникации
Общо развитие

Суров резултат
(преди)
27.00
26.00

Стандартни точки
(преди)
93.27
96.35

Суров резултат
(след)
27.00
26.00

Стандартни точки
(след)
88.85
84.85

14.00

56.21

13.00

70.30

22.00
19.00
108.00

76.93
83.56
59.87

22.00
20.00
108.00

79.01
78.35
53.77

Таблица 4. Суров резултат и стандартни точки на Габи преди и след провеждане на обучението
по метода Монтесори.
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Резултатите на Габи показват подобряване по скалите „Социално-емоционална” и
„Когнитивна” и по-нисък резултат по скалите „Физическо развитие”, „Адаптивно поведение”
и „Комуникации”. Най-вероятното обяснение за вътрешната неконсистентност на данните е
в събирането на информацията – въпросникът е попълнен от майката, която трудно беше
убедена да го попълни и сравнително често се колебаеше в отговора си по айтемите. Според
собствени наблюдения и наблюдения на психолог, който работи с детето, при попълването
на въпросника за втори път майката е била по-реалистична в оценката си, докато първия път
е завишила резултатите.
Може да се обобщи, че и при двете деца има подобрение по „Когнитивна скала”,
която беше основен фокус на обучението по метода. Следователно отговорът на четвъртия
изследователски въпрос „Работата по метода Монтесори повлиява ли на когнитивните
умения, по-конкретно на уменията за рисуване, математическите и езиковите умения?” е
„По-скоро да.” Както беше посочено някои от най-благоприятните фактори за овладяването
на тези умения са работата по конкретни цели в близката зона на развитие на детето и
разделянето на уменията на елементи, като заниманията са с последователност от по-просто
към по-сложно – тези характеристики са налице при обучението по метода Монтесори.
Анализ на резултатите по айтеми
Интересни са данните от анализа на резултатите по айтеми при сравнение преди и
след проведеното обучение.
По скала „Физическо развитие”: Васко е усвоил умението, заложено в айтем P20:
“Вашето дете строи ли мост, използвайки три блокчета? Мостът се състои от блокче на
върха, което е сложено върху две други блокчета за основа, с пространство между долните
две блокчета?”. Най-вероятно е това да е в резултат на работата му по метода Монтесори и
наблягането конкретно върху това умение. Наблюдението на майката, отразено във
въпросника, се потвърждава от собствените ми наблюдения в процеса на работа (описани в
предишната част на изследването). Габи е подобрила умения, свързани с голямата ѝ
моторика – резултатът по айтем P25 „Вашето дете може ли да прескочи поне няколко неща
без да спира?” е положителен след обучението. Това може да се дължи както на заниманията
по метода Монтесори, така и да е следствие на естественото развитие на детето. Може да се
обобщи, че работата по метода, наред с други фактори, благоприятства развитието на фината
и голямата моторика, т.е. отговорът на първия изследователски въпрос „Работата по
метода Монтесори повлиява ли на физическото развитие, в частност на фината и
голямата моторика?” е „По-скоро да.”
По скала за адаптивно поведение: Габи е усвоила умението за хранене с лъжица
(айтем А11), което беше едно от централните умения, които тренирах в работата по метода.
Може да се твърди, че методът Монтесори повлиява положително уменията за адаптивно
поведение, т.е. отговорът на втория изследователски въпрос „Работата по метода
Монтесори повлиява ли на уменията за адаптивно поведение, по-конкретно на уменията за
самообслужване?” е „По-скоро да.”
По социално-емоционална скала: подобрена е самостоятелността на Васко (отговорът
на айтем S12 „Детето Ви прави ли поне едно от следните неща за минимум 15 минути без
контрол от възрастен...” при второто попълване на въпросника е положителен). Това беше
заложено като способност в работата ни и беше наблюдаван напредък: самостоятелен избор
и занимание с до три материала и до 25 минути. Това не беше централно за работата ни
умение и е възможно резултатът да е повлиян (и) от допълнителни фактори. Отговорът на
третия изследователски въпрос „Работата по метода Монтесори повлиява ли на социалноемоционалните умения?” може да се обобщи като „Вероятно да, но има нужда от понататъшни изследвания.”
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По когнитивна скала: според резултатите Васко е обогатил речника си, научил се е да
прекопира кръг и кръст и да прави разлика между одушевени и неодушевени предмети
(айтеми G14, G17, G21 иG22) – цели, върху които беше налице интензивна работа. При Габи
няма значими разлики в резултатите. Може да се обобщи, че методът е ефективен при деца с
по-висок общ потенциал (което става ясно от сравнение между стандартните точки на Васко
и Габи за общо развитие – съответно 103.41 и 53.77). Отговорът на четвъртия
изследователски въпрос „Работата по метода Монтесори повлиява ли на когнитивните
умения, по-конкретно на уменията за рисуване, математическите и езиковите умения?”
може да бъде формулиран като „В зависимост от индивидуалния потенциал на детето, поскоро да.”
По скала за комуникация: Васко е подобрил разбирането си за невербалната
комуникация (М18) и умението да покаже възрастта си и възрастта си преди и след една
година (М22). Тъй като това бяха индиректни цели в работата по метода, на които не беше
акцентирано, не може да се заключи, че той е благоприятствал развитието им. Възможно е
системната интензивната индивидуална работа с непознат човек да е повлияла положително
способностите за комуникация. Габи е започнала да използва изречения от две думи (М10).
Интерпретацията е аналогична на тази за резултатите на Васко по скалата. Може да се
обобщи, че няма достатъчно информация да се отговори на петия изследователски въпрос
„Работата по метода Монтесори повлиява ли на комуникативните умения?”
Като цяло може да се твърди, че методът Монтесори има качествата да повлияе
благоприятно на развитието на деца с генерализирани разстройства на развитието както чрез
трениране на конкретни когнитивни и моторни умения, така и чрез развиване на вниманието,
възприятието и мисленето. Приучването на определени правила и повишаването на
самостоятелността също се оказват постижими цели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Децата с генерализирани разстройства на развитието и близките им срещат редица
трудности при усвояването на базисни умения за самообслужване, умения, свързани с
голямата и фината моторика, когнитивни и социално-емоционални умения и академични
умения. Необходим е индивидуален подход спрямо особеностите на детето с цел психосоматично развитие и адаптация към света. Представеното изследване демонстрира, че
методът Монтесори, наред с други терапевтични похвати, притежава качествата да посрещне
предизвикателствата на децата с аутизъм и семействата им. Гъвкавостта му, разнообразието
от развитийни области, които предлагат Монтесори материалите и специалното отношение
към всяко дете го правят изключително подходящ за обучение и терапия на деца с
генерализирани разстройства на развитието.
Задачи на бъдещи изследвания могат да бъдат проследяване и оценка на развитието за
по-дълъг период от време, сравнително изследване на деца с аутизъм, поставени в
Монтесори среда, и деца с аутизъм, обучаващи се чрез друг метод или които не посещават
специални обучения, наблюдение на деца с аутизъм в група с други деца в норма в
Монтесори среда.
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ПРИНЦИПИ НА КЛИЕНТЦЕНТРИРАНАТА ТЕРАПИЯ
И ОТНОШЕНИЯТА ТЕРАПЕВТ- ПАЦИЕНТ
( БЕЗУСЛОВНО ПРИЕМАНЕ)
Д- р Светломира А. Ковачева;
Катедра: Психология и социални дейности, ПУ “ П. Хилендарски“
PRINCIPLES OF CLIENT-CENTRED THERAPY AND CLIENTTHERAPIST RELATIONS( UNCONDITIONAL ACCEPTANCE)
Dr. Svetlomira A. Kovacheva, Plovdiv University „P. Hilendarski“;
Department of Psychology and Social Activities“
Хуманистичната психология и терапията, насочена към клиента, изхождат от постулата, че човек в
същността си е добър и притежава способността за самоактуализация. Самоактуализацията се свързва с
възможността на индивида, независимо от деконструктивната среда и преживявания, да се променя и
съзнателно да ръководи жизнената си дейност.
Според Grawe [1] факторите, които определят значимостта на една терапия в посока на терапевтичното
и въздействие, са:
-Активиране на личностовите ресурси;
-Изясняване на проблемите, респективно мотивацията;
-Актуализиране на проблемите или процесуално активиране на преживяванията;
-Подпомагане при решаване на проблемите.
Как изброените фактори и въздействието им се пречупват през клиентцентрираната терапия и
отношенията терапевт- клиент. Интересът ни е към основните принципи на клиентцентрираната
терапия и същността им. В материала е разгледан терапевтичният принцип на безусловното приемане и
подпомагане при решаване на проблемите на клиента през призмата на интеракцията и диалога в
терапевтичния процес.
The humanistic psychology and therapy are oriented towards the client, originating from the assumption that
the individual is good in his/her essence and is capable of self-amendment. Self-amendment is based on the
human ability to change, and intentionally conduct his/her life activities despite the deconstructive environment
and experiences.
The factors determining the value of the therapy and the therapeutical influence according to Grawe[ 1] are:
Trigger individualistic resources,
Clarify the problems and respectively the motivation,
Revise the problems or activation of the experiences,
Assist in solving the problems.
We review the listed factors and their influence in the prospective of client-centered therapy and the
therapeutical relations between the client and the therapist. Our interest is oriented towards the basic principles
of the client-centered therapy in their essence. This paper reviews the principles of unconditional acceptance,
understanding and support in resolving the client’s issues through interaction and therapeutical process.

От огромно значение за клиентцентрираната терапия са отношенията, които се
създават между терапевта и клиента, а те са на взаимно внимание, респект,емпатиен
резонанс, отвореност, откровеност и отговорност .[2] Подобен род отношения съдействат за
себеразбирането и самоопределянето на клиента и активизиране на собствените му ресурси.
Терапевтът е своеобразен катализатор в един диалогов процес и отношенията терапевт –
клиент са на равнопоставеност и автономност. Според Роджърс[2] трите принципа на
клиентцентрираната терапия са условия за успешното и протичане. А те са: безусловно
приемане, разбиране чрез съпреживяване и конгруентност, автентичност. Тези базисни
терапевтични принципи определят отношенията терапевт – клиент и ефективността на
терапевтичното въздействие.
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Нашият интерес е насочен към принципа на безусловно приемане, а според Роджърс
[2] той е базисен за клиентцентрираната терапевтична практика.
Принципът на безусловното приемане води до укрепване на отношенията терапевтклиент, поощрява и подкрепя пациента в преживяването на собствения му аз като ценност и
води до мобилизиране на ресурсите му. За Роджърс [2] безусловното приемане означава
поведение на респект, зачитане и оказване на внимание на личността на пациента. От друга
страна, това означава и готовност на терапевта да бъде съпричастен, активен и ангажиран в
живота на пациента, да го приема положително. Проявените съпричастие и признание от
терапевта, независимо от позициите и поведенческите ценности на клиента,правят безусловното
приемане реалност. Терапевтът няма задачата да управлява и манипулира възприятиято и
мнението на пациента, а само да окуражава и поощрява определени съдържания и така да влияе
на мислите, чувствата и ценностите на клиента. Но безусловното приемане не означава, че
терапевтът трябва да одобрява всяка нагласа и поведение на пациента. Терапевтът трябва точно
да регистрира и рефлектира кога и защо не акцептира клиента. Само така безусловното
приемане е индикатор за резонанс на чувствата и отношението на терапевта към неговия
пациент. Основните поведенчески характеристики са признание и ангажираност, контакт, а не
дистанцирано наблюдение. Базисни за работните отношения на терапевта са, от една страна,
поведението на признаване, а от друга, позицията на ангажиран експерт. В работата си
терапевтът трябва да показва непрекъснато,че той оказва внимание на клиента като към личност,
а не афишира експертната си позиция.[2]
Една от целите на безусловното приемане е заздравяване на терапевтичните
отношения, като се формира доверие, защото само в атмосфера на доверие и сърдечност е
възможно клиентът да се отвори и да има смелостта да говори за неприятни и тягостни за
него неща. Терапевтът може да покаже признание на клиента от различни позиции и по
различен начин, защото той е убеден във възможностите за развитие на клиента и в
тенденцията му за самоактуализация. Само с такава нагласа терапевтът може да създаде
климат на доверие и конструктивни отношения с клиента.
Друга цел на безусловното приемане е засилване на процеса на приемане на самия себе
си. Проявената от терапевта симпатия, признаване и акцептиране спомагат за това, пациентът да
приеме сам себе си. По този начин се постига подобряване на самооценката на клиента,
коригиране на негативните нагласи спрямо себе си. А резултатите от подобно естество са
показател за успеха на терапията. Изграждането на доверие към самия себе си за клиента
означава ограничаване и изолиране на страховете му и срама, както и намаляване на
тенденцията към автоприсъди. Акцептирането означава и намаляване на себеотрицанието. От
значение в хода на този процес е пациентът да приема терапевта като личност, която е загрижена
за него. Терапевтът трябва да послужи за модел с демонстрираното безусловното приемане, с
проявеното уважение и зачитане на пациента. Имайки модел, пациентът се идентифицира с него
и с типа поведение, в резултат на което то става същност и на поведението на клиента.
Мобилизирането на ресурси е друга цел на безусловното приемане. По време на
терапевтичния процес на клиента трябва да се внуши оптимизъм и да се накара той да
повярва във възможността за промяна. Индиректно с помощта на мимика и жестове и чрез
подходящо избраните думи, терапевтът трябва та демонстрира положителното си отношение
и да покаже, че даже и на нивото на деструктивните преживявания на пациента има
възможност за промяна. Това положително подкрепяне от терапевта има ролята на апел,
който да мобилизира конструктивните и креативните възможности за промяна у клиента.
Само пациент, който чувства подкрепата на терапевта и приемането му като личност, е
способен, идентифицирайки се с позицията на терапевта, да се мобилизира и поиска
промяна. Активирането на ресурсите е важен елемент за клиентцентрираната терапия.[3]
Практики на безусловното акцептиране в отношенията терапевт - клиент
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Често пъти в ежедневната комуникация прнципът на безусловното приемане съдържа
несъвместими с него самия начини на поведения като критикуване, смъмряне, обезценяване,
отправяне на упреци. Тук би следвало да включим и интерпретациите, които следват от един
критичен и агресивен тон. Те често започват с устойчиви словосъчетания от рода на:“ Ти
правиш това само защото в основата си...“[ 3]
Позитивната проява на принципа на безусловното акцептиране предполага терапевтът с
цялото си внимание да е насочен към пациента. Даже и в случаите, когато клиентът не се държи
в съответствие с поставените от терапевта цели и не дискутира своите мисли и чувства, а
необуздано разказва за странични събития и случки, терапевтът трябва да запази вниманието
към пациента и да се опита още повече да се вслушва в думите на клиента и да приеме неговото
защитно поведение като израз на неговия страх, срам или отчаяние. Оказването на съчувствие по
време на емпатийното слушане терапевтът проявява не само с жестове и мимика, но с помощта
на специфични форми на интервениране от типа на подкрепа, одобрение, окуражаване, проява
на солидарност и загриженост. Практически безусловното акцептиране е възможно само при
условие,че терапевтът в акта на слушане с цялото си поведение поощрява клиента и се опитва да
го разбере. Търпеливото слушане на терапевта на цялата гама от симптоми и оплаквания на
пациента е това, което дава усещането на клиента, че е разбран и респективно акцептиран. На
практика разказът на пациента не трябва да бъде прекъсван от въпроси и подвъпроси.[3]
Терапевтът не трябва да проявява нетърпение и раздразнителност към клиента, когато той се
опитва да използва защитни механизми и смекчава определено поведение. Клиентът трябва да
има усещането, че даже и когато е в позиция на защита, терапевтът го приема и подкрепя.
Показването на интерес и грижа е другият начин, чрез който терапевтът проявява съчувствие,
респективно приемане. Техниката на поощряване, на начин на поведение, отношение и взето
решение, е терапевтична интервенция, която допринася за безусловното приемане. Тя намира
израз в репликата на терапевта „ Да, продължавайте в същия дух..“ Окуражаването като техника
на безусловното приемане се свързва с похвалата на регистрирана промяна. Терапевтът отправя
към клиента реплики от типа: „ Вие проявихте кураж и смелост. Убеден, съм, че ще успеете и
ще извървите пътя до край.“ Терапевтът проявява солидарност, като оповестява, че е съгласен с
целта и начините, по които постъпва клиентът. „ В подобна ситуация и аз бих постъпил така. Аз
съм на ваша страна..“ е репликата , която терапевтът употребява, за да изрази солидарност. [2,3]
Трудности и опасности при осъществяването на безусловното приемане
Ролята, която изпълнява терапевтът при безусловното приемане, изисква голямо
благородство и човешка доброта. Подобно изискване на морал от особена класа налага
въпросът, доколко терапевтът в ролята си е естествен или тя е свързана с лицемерно приемане на
клиента и неговите проблеми. Отговорът на така поставения въпрос не е еднозначен и има много
индивидуални отговори. Но със сигурност общовалидното за терапевта е необходимостта да
проявява висока професионална етика към другите и, разбира се, психотерапевтична
експертност. Това включва в голяма степен способности, чрез които терапевтът да разпознава
собствените си разочарования, обиди, гняв, гордост и суетност в хода на интеракциите с клиента
и сам да ги контролира. Изискването към терапевта е да има възможност да погледне на себе си
отстрани и, разбира се, да приеме отсрещния като субект със собствен свят и да го остави да
бъде себе си. Друга трудност при реализирането на безусловното приемане е проявата на
деструктивни емоции, чувства на раздразнение, възмущение, разочарование и гняв. Наличието
на подобни чувства в интеракциите с клиента не дава възможност на терапевта да е в позицията
емпатия при приемане на чувствата и мотивите на пациента. Терапевтичната практика изисква
непрекъснато и диференцирано разглеждане на собствените реакции, това помага на терапевта
съзнателно да следи и анализира случващото се в отношениета терапевт- пациент.
Демонстрирането на одобрително приемане отваря вратата за проявата на емпатия към клиента,
както и реципрочното е в сила: проявата на съчувствие към клиента кара терапевтът да приема
неговите проблеми и да се отнася към тях с разбиране и акцептиране. Това е възможно да се
постигне, ако в края на всяка сесия, терапевтът прави равносметка на собствените си
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преживявания и чувства. Възможността за безусловно акцептиране в този случай би могла да
бъде смутена, ако преживявянията на пациента, на които терапевтът е свидетел, засягат теми,
които са болезнени и лични за самия терапевт. Тази пробудена у терапевта болка може да стане
причина за проявени гневни чувства към клиента. Друга опасност в отношенията терапевтклиент произтича от факта, че проявата във висока степен на толерантност към клиента и
безусловно акцептиране идеализира терапевта в собственита му самооценка и актът на
приемане не е насочен към клиента, а е инструмент за собствена идеализация на терапевта в
контекста, че той е професионално съзнателен и с тази си самооценка се доближава до идеалния
си Аз. Последствието от това е, че терапевтът не е естесвено емпатиен към клиента и това се
отразява върху автентичността на безусловното акцептиране.
Една друга опасност при безусловното приемане е, когато терапевтът придава високо
значение на способността за осъществяването на принципа. В този случай терапевтът е
заслепен в своите възприятия и трудно разграничава защитното поведение на пациента,
защото регистрирането на подобни поведенчески форми само ще накърнят собствения му
идеал за Аз. Често пъти внимателният и акцептиращ терапевт може да отключи чувство на
вина у пациента, защото независимо от добротата на терапевта, клиентът може да изпитва
негативни чувства. Така възниква тенденцията у пациента, да не се осмелява да признава
тези чувства и да не ги възприема като реалност. Особено нуждаещите се от хармония
терапевти, които бягат от конфликтни полета, съзнателно или несъзнателно конструират
терапевтичната ситуация така, че правят невъзможно клиентът да прояви негативни
преживявания и да изкаже критика или съмнение. Подобно поведение би нарушило
неписаната заповед за хармония и пълно съгласие. От друга страна, пациенти, които имат
силно изразена потребност от хармония, са в много добро съответствие със стремящия се
към безконфликтност терапевт. Но това би се отразило на отношенията като тенденция за
избягване на интер- и интраперсонални конфликти.
Индикациите за безусловното приемане е създаденият от терапевта климат на
уважение и признание. В такава рамка е възможно клиентът да дискутира теми, които са
свързани с неговите страхове и конфликти. Но и тук терапевтът трябва де се отнася
диференцирано към клиенти, които са социално несигурни и имат трудности при създаване
на контакти, както и към такива, които проявяват нарцистични смущения, защото в този
случай терапевтът трябва да прояви висока компетентност и чувствителност при дозирането
на похвалите и точното време на изказването им. На практика безусловното приемане
изисква деферинцирано прилагане като интервенция и адаптиране към индивидуалните
особености на клиента, за да може клиентът да запази своята автономност и да не развие
зависимост от закрилящото го поведение на терапевта.
Принципът на безусловно приемане се осъществява чрез отношение на признаване,
взаимно уважение, доверие, подкрепа и солидарност между терапевт и клиент. Тези
отношения мобилизират ресурсите на клиента и допринасят за развитието на неговия
потенциал.
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Аннотация
В данной статье представлена оригинальная авторская методика изучения ассоциативного образа семьи
и семейных отношений средствами проективного рисования. Центральная идея заключается в
использовании образа цветка для изображения себя и других членов семьи. «Рисунок семьи в образах
цветков» относится к типу экспрессивных методов, основанных на психологическом механизме
проекции, имеет метафорический смысл, актуализирует воображение и представления автора об
эмоционально-чувственных внутрисемейных отношениях.
Авторская методика открывает новые возможности в изучении индивидуальности личности. Результаты
эмпирического исследования подтверждают эффективность «ассоциативного образа семьи» в виде
цветков в диагностике и арт-терапии семейной ситуации.
Abstract
The article presents an original method for studying associative image of a family and family relationships by
means of projective drawing. The key idea is to draw yourself and other members of your family using the image
of flowers. "The picture of a family in flower images" can be referred to the type of expressive methods based on
the psychological mechanism of projection, it has a metaphorical meaning, updates imagination and reflects
ideas of the author about emotional family relations.
The author's technique opens up new possibilities in studying identity of a person. The results of the empirical
studies confirm the effectiveness of the «associative image of a family» via flowers in the diagnosis and art
therapy of family situations.

ВВЕДЕНИЕ
В данной статье представлен авторский вариант методики изучения ассоциативного
образа семьи и семейных отношений средствами проективного рисования. Согласно
механизму проекции, человек характеризует изображенные объекты, исходя из своих
представлений и личного опыта, наделяя их собственными чертами в соответствии с
потребностями, установками, мотивами. Считается, что проекция не осознаётся, а проникает
в сознание как изменённое восприятие внешнего мира. Этот процесс в силу
бессознательного характера рассматривается в качестве спонтанного, а не волевого акта.
Таким образом, как писал К. Юнг: «Все содержания нашего бессознательного оказываются
постоянно спроектированными на наше окружение, и только распознавая определенные
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свойства объектов как проекции или образы (imagos), мы оказываемся в состоянии отделить
их от действительных объектных качеств» [4].
Именно поэтому в психодиагностике широко применяют проективные методики,
построенные на создании экспериментальной ситуации, допускающей множественность
возможных интерпретаций.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Известно, что Л. Франк предложил использовать понятие проекции для обозначения
метода исследования и психологических методик определенного типа. К настоящему
времени сложились различные классификации проективных методов. В данной статье
рассматривается аспект «рисуночных» тестов и методик, относящихся к типу экспрессивных
методов, предполагающих спонтанную изобразительную деятельность на заданную или
свободную тему, что сближает их с методом анализа продуктов деятельности субъекта, а в
терапевтическом контексте – с арт-терапией.
Различные вариации «Рисунка семьи» (например, «Моя семья», «Семья в образах
животных», «Семья в образах сказочных героев») издавна применяются в психологической
диагностике. Батарею проективных тестов составили разработки известных специалистов, в
числе которых: К. Аппель (K. Appel, 1937); В. Вульф (W. Wolff, 1946); В. Хьюлс (W. Hulse,
1951); Р.К. Бернс (R. Burns, 1972); С.К. Кауфман (S. Kaufman, 1972); Дж. ДиЛео (J. DiLeo,
1973); Л. Корман (L. Corman, 1964); Г.Т. Хоментаускас (G. Chomentauskas, 1983) [3].
Отдельные аспекты семейной темы в проективном рисовании встречаются в
методиках К. Маховер (1949); Ч. Ширна и К. Рассела (1997); А.И. Захарова (1982), А.А.
Бодалева, В.В. Столина (1989).
Известные
проективные
тесты
и
методики
разнятся
диагностической
целенаправленностью и степенью детализации задания. К примеру, в инструкции Л. Кормана
предлагается нарисовать представления о семье: «Нарисуй семью, как ты ее себе
представляешь»; другие авторы конкретизируют задание: «Нарисуй свою семью» (В.
Хьюлс), «Нарисуй рисунок, в котором каждый член семьи и ты что-нибудь делают» (Р.
Бернс, С. Кауфман).
Усиление проективного акцента достигается благодаря применению группы методик
на создание «ассоциативного образа» семьи. Например, испытуемому предлагается
нарисовать свою семью в образах животных; сказочных или мифологических героев.
Подобная инструкция активизирует воображение и ассоциативное мышление человека.
Субъективное содержание образа воспроизводит глубинные, зачастую неосознанные
переживания по отношению к каждому нарисованному (и отсутствующему на рисунке)
члену семьи, а также представления автора рисунка о семейной ситуации. Важно, как он
воспринимает и оценивает семейные взаимоотношения, какие личностные качества и
мотивы приписывает, как характеризует поведение близких людей [4].
Однако задание изобразить людей или животных нередко вызывает вербальное
сопротивление: «Я не умею рисовать людей». «Мне трудно рисовать животных, поэтому я
изобразил только тех, что умею с детства: кошку, мышь и собаку» и тому подобное.
Образ цветка, напротив, прост для воспроизведения в различных изобразительных
техниках.
Цветы имеют много устоявшихся культурных ассоциаций, но в целом, олицетворяют
цикл жизни, природу человека, духовное раскрытие.
В научной картине мира понятие «цветок» характеризуется признаками:
«принадлежность к семейству, виду», «является органом размножения», «имеет соцветие»,
«имеет цикл развития», что ассоциативно связано с семьей и продолжением рода. Кроме
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того, образ цветка, являясь архитипическим, соотносится с главными человеческими
экзистенциями: рождение, жизнь, продолжение рода, смерть.
Проективное рисование цветов раскрывает индивидуальные стороны характера, его
уникальность, неповторимость, а также типичные для человека способы эмоционального
реагирования в тех или иных семейных ситуациях.
Это послужило основанием для разработки и научного исследования методики
«Рисунок семьи в образах цветов» в проективном и арт-терапевтическом контекстах в
разновозрастных группах респондентов.
В эмпирическом исследовании с 2006 по 2014 годы приняли участие 2578 взрослых в
возрасте от 15 до 67 лет (73% - женщины, 27% - мужчины), проживающих в ряде городов
России, Латвии, Литвы, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Украины, Германии, США.
Экспериментальная выборка респондентов школьного возраста составила: 55 детей с 7
до 10 лет; 77 младших подростков с 11 до 13 лет; 33 старших подростков с 13 до 15 лет и 175
старшеклассников до 17 лет.
Применялись качественные методы исследования: проективный рисунок, беседа,
нарративный метод (от англ. narrative - рассказ, повествование, история).
В контексте проективного рисования понятие «цветок» рассматривалось как
стимульное слово для изображения семьи в образах. Анализ художественного продукта
сопровождался беседой и нарративной историей, в рамках которой смысл события
имманентно связан с интерпретацией отношения респондента к восприятию собственной
семейной ситуации и своей роли в семье. Но, поскольку время повествования ограничено,
рассказчик интуитивно следует имплицитному правилу «сгущения», останавливаясь на
самых важных фактах, значимых семейных событиях, чувствах и переживаниях сообразно
структуре собственного жизненного опыта.
В соответствии с правилами, разработанными Д. Берто (D. Bertaux) и М. Коли (Martin
Kohli), клиенту предлагается воспроизвести события своей жизни именно так, как они были
им пережиты. Интеракция, возникающая между ним (респондентом / клиентом) и
специалистом, способствует более глубокому пониманию исследуемых феноменов.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цветок является универсальным символом, обладает разнообразными смысловыми
значениями на разных уровнях психосемантического пространства.
Известно, что инструкция к проективному рисунку представляет собой некий посыл
бессознательному клиента. К примеру, инструкция «Нарисуйте свою семью» часто
актуализирует «внешний», социальный образ конкретной семьи, своеобразный «портрет
семьи», приближенный к реальности [1].
В сравнении с этим, содержание «посыла к бессознательному» в методике «Рисунок
семьи в образах цветов» имеет метафорический смысл и актуализирует представления автора
об эмоционально-чувственных внутрисемейных отношениях. В разработке данной
проективной методики мы следовали за идеей Л. Кормана (L. Corman, 1964) предлагать как
можно менее структурированную ситуацию, что соответствует общему принципу проекции.
Это расширяет границы спонтанного реагирования и открывает дополнительные
диагностические возможности.
В процессе апробации выявлено, что такая работа с легкостью принимается и
выполняется испытуемыми любого возраста, начиная с 7 лет. (Дети меньшего возраста в
исследовании не участвовали).
Поскольку инструкция не содержит конкретных разъяснений, каждый самостоятельно
находит субъективно значимое решение. Для кого-то это образы родительской семьи, в
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которой вырос или сейчас живет автор рисунка; идеальной семьи, которую он хотел бы
иметь и др. Встречаются также работы, где изображено поле цветов как состояние жизни в
социуме, заменяющем человеку собственную семью. Взрослые, имеющие неполные семьи,
изображают примерно с равной степенью частоты образы своей семьи в прошлом или в
будущем. Более 30% рисунков включают символические образы («особые цветы»)
недостающих членов семьи (ушедших или умерших). Можно предположить, что
прототипические признаки концепта «цветок» такие, как хрупкость, увядание,
недолговечность, способствуют процессу символической экстериоризации переноса. Цветок
как первообраз, архетипический символ, художественный концепт является превосходным
объектом, на который проецируются внутренние психологические конфликты,
бессознательный подавленный или вытесненный психологический опыт.
Необходимо подчеркнуть, что рисунок семьи в образах цветов отражает
эмоциональное самочувствие, представления о собственном месте и роли в семье,
самовосприятие взаимоотношений между членами семьи и семейной ситуации в целом.
По сути, изображенный объект и сам процесс художественной деятельности
облегчают возможность рассказать о семье на языке метафоры, используя символизм
«мужских» и «женских» растений. В силу амбивалентности и многозначности образы цветов
легко проецируются и на мужские, и на женские фигуры, а сам процесс проективного
рисования не вызывает сопротивления.
Более того, как показывают наблюдения, процесс рисования семьи в образах цветов с
последующей вербализацией опыта также может приводить к спонтанному отреагированию
ранее неосознаваемых, вытесненных или не принимавшихся чувств, а значит, способствует
психотерапевтическому эффекту, достижение которого в диагностической работе не
планируется как самостоятельная задача.
Сказанное иллюстрирует терапевтический ресурс проективного рисунка семьи в
образах цветов.
Итак, если поместить практическое задание «Нарисуй семью в образах цветов» в
терапевтический контекст, то подобную работу логично рассматривать как тематическую
арт-терапию [2]. Открытия, которые совершит автор рисунка вместе со специалистом по арттерапии, помогут построить гипотезу для следующего шага в логике терапевтического
процесса.
Данная работа обладает диагностическим потенциалом и может применяться в
контексте арт-терапии как гуманный, корректный способ качественной психодиагностики, а
также как проективная методика, если основной задачей исследователя является сбор
психосоциальной информации об испытуемом.
Подчеркну, что интерпретация полученных данных допускается только на уровне
гипотезы, степень вероятности которой проверяется в ходе анализа серии рисунков, а также
семейной ситуации клиента.
Однако, по утверждению М.М. Бахтина, Д.Б. Эльконина и многих других ученых,
самые точные, глубокие диагностические данные бессмысленны, если они не
сопровождаются продуманной системой психолого-педагогических коррекционных
мероприятий. Специфичность названного принципа заключается в практически синхронном
протекании процессов диагностики, самодиагностики и психотерапии средствами
художественной деятельности. Иными словами, арт-терапевтические занятия не
предполагают предварительной работы по тестированию или исследованию особенностей
личности какими-либо специальными методами. Именно арт-терапевтический процесс
создает уникальную возможность для одновременной (гуманной по цели, содержанию,
форме) диагностики и поддержки саморазвития человека. Арт-терапевт получает
необходимую диагностическую информацию в процессе невербального и вербального
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взаимодействия с участниками занятий, наблюдая и анализируя продукты творчества,
особенности общения, поведения в группе, эмоциональные состояния, чувства, переживания,
а также динамику личностного роста.
Таким образом, арт-терапевтический процесс согласуется с проективным
самовыражением посредством художественного материала.
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И СЛУЧАЕВ ИЗ ПРАКТИКИ
Участникам исследования предлагалась следующая инструкция: «Пожалуйста,
нарисуйте семью в образах цветов. Придумайте название и расскажите о рисунке так, как
считаете уместным».
Выбор материалов и изобразительных средств (из числа предложенных) не
ограничивался. Использовались: белая плотная бумага для акварели формата А3 (редко А4); цветные карандаши, пастель, художественные мелки, фломастеры, акварельные краски,
гуашь.
В буквальном смысле не всякий изобразительный продукт, полученный в результате
такой работы, является рисунком. Многие респонденты работают красками и гуашью, т.е.
создают живописные картины. Поэтому уточню, что речь идет о «проективном рисунке» как
психолого-диагностическом инструменте.
Рассмотрим далее примеры рисунков, отражающих разные аспекты семейных
ситуаций.
Описание рисунка 1. На рисунке гуашью, судя по графическим индикаторам,
изображена сложная семейная ситуация. На небосклоне слева и справа видны темно-синие
тучи. Семья цветов расположилась на каменистой поверхности. Причем основная часть
цветков – это следующие образы: бабушка (теща), жена (подсолнух - она автор рисунка, 44
года), любимый сын и дочь (ландыш) «с характером». Все они разместились под солнцем в
зеленом оазисе, отгородившись «золотой решеткой» от мужа (его образ - кактус в горшке).
Как заметила автор рисунка: «С кактусом всё сложно, он то колется, то цветет. Поэтому
лучше его держать подальше от семьи».
Как видно из интерпретации рисунка, выполненной самим автором, эмоциональные
связи с супругом и отцом детей перверсированы, женщина выражает явное пренебрежение к
нему, его роли в семейной жизни, а также проявляет сильное чувство обиды.
Описание рисунка 2 является примером детских представлений о своей семье. Он
выполнен мальчиком Славой (6,5 лет) и назван им «Злая семья»,
Семейная ситуация воспринимается ребенком как «злобная», агрессивная. По словам
ребенка, «цветы кусаются, дерутся и ругаются». На рисунке изображены цветки в одну
линию, темно-синего цвета с «лицами», причем с открытыми ртами и хорошо
прорисованными острыми зубами. Некоторые цветки выглядят злобно, иные равнодушно
или печально. Среди изображенных цветков последний маленький цветок справа,
перечеркнутый коричневой линией, воспринимается мальчиком как собственный образ. Он
чувствует себя уничтоженным и будто кричит: «Спасите, помогите».
С тех пор, как мать мальчика второй раз вышла замуж за жестокого, грубого человека,
домашняя обстановка стала для ребенка угрожающе-невыносимой. Отчим унижает ребенка,
применяет к нему «спартанские методы воспитания», чтобы вырастить, по его словам,
«настоящего мужчину».
Рассказывая о рисунке семьи, Слава взял коричневый фломастер и дважды обвел
жирной линией образ отчима. Прокомментировал он свои действия так: «Семья станет
дружной, если этот цветок пересадить в другой огород, закрыть в теплицу или еще лучше –
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отправить в тюрьму… . Но там, наверное, цветы не выращивают…», - печально добавил
мальчик.
На рисунке все цветки нарисованы в один ряд. Фигурка цветка мальчика отделена от
других членов семьи и беззащитна. Ребенок, сам того не желая, средствами рисунка
представил семейную ситуацию как психотравмирующую, что стало ориентиром для работы
психолога со всеми членами этой семьи.
Описание рисунка 3. Автор – женщина, психолог школы, возраст - 40 лет, –
изобразила семью в виде букета цветов, которые помещены в вазу. В их семье четверо детей,
бабушка, она и супруг. В вазе нарисованы цветки как образы детей и бабушки. На вопрос
исследователя о месте ее самой и супруга на этом рисунке, ответ был следующим: «Я – ваза,
а муж внутри вазы, его не видно».
Таким образом, помимо формальных элементов, позволяющих «прочесть» рисунок,
важное значение имеет собственное восприятие семейной ситуации, которое проясняется в
пострисуночной беседе и высказываниях автора, а также комментариях, ремарках,
невербальном поведении в процессе рисования.
Обычно в ходе нарративного интервью многие респонденты подчеркивают, что
выполненная работа побуждает к рефлексии и самопознанию. Каждый отражает на бумаге
собственное видение жизненных коллизий сообразно своей индивидуальности и жизненному
опыту.
Создавая рисунки семьи в образах цветов, авторы невольно отражают
(«материализуют») реальные переживания, связанные с семейной ситуацией. Судя по
комментариям, авторы задаются вопросами, что побудило их нарисовать такую семью
(реальную, родительскую или представления (фантазии) об идеальной семье)? Почему
именно тот или иной цветок спонтанно выбран для изображения самого себя и совсем иной
для кого-то из родственников? Как расположены цветы относительно друг друга? Почему на
одних рисунках они живут в почве, а на других - срезаны и собраны в букет живых растений
или сухоцветов?
В тех случаях, когда цветы помещены на клумбу, в вазу, корзину, цветочный горшок,
собраны в букет или растут с одного стебля, важно прояснить, что для автора рисунка
означает слишком близкое их расположение. Возможно, это попытка соединить в рисунке
разобщенных в реальной жизни людей с помощью внешних обстоятельств, вернуть семью к
«общим корням»?
Рисунки с отдаленно расположенными цветками, отсутствие на рисунке кого-то из
реально существующих членов семьи могут указывать на слабые эмоциональные связи,
затруднения и напряженность во взаимоотношениях.
Поиск ответов на эти и подобные вопросы – способ опосредованной рефлексии
семейной ситуации через символику цветка, что в итоге содействует изменению отношения к
осознанной проблеме, а значит, и улучшению психоэмоционального состояния клиента. Тем
самым достигается терапевтический эффект в процессе проективного рисования семьи в
образах цветов. Эта методика обладает ресурсным потенциалом в направлении к духовной
экзистенции человека.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Женщина 25 лет, психолог, изобразила на листе бумаги три похожих по форме цветка:
желтый (образ матери), красный (собственный образ) и черный (образ рано ушедшего из
жизни отца). Черный цветок заслонил собой солнце, расположенное в правом верхнем углу
листа.
Рассматривая свой рисунок, автор была удивлена, что спонтанно нарисовала всю
семью, хотя отца нет с ними почти год. Она неосознанно выбрала черный цвет для его

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1264

образа, в ходе вербализации уточнила, что после гибели отца, оба оставшихся цветка
чувствуют себя плохо и напряженно.
На этапе трансформации рисунка, Марина работала над улучшением образа своего
цветка. Она записала в своем рефлексивном листе: «…мне захотелось укрепить свой цветок,
сделать его устойчивее. Я добавила к нему еще несколько лепестков. У меня получилась
ромашка, в которой сердцевина символизирует силу, а весь цветок стал крепче благодаря
легким лепесткам женских и женственных проявлений. Вот так я «полечила» саму себя».
Произошедшее во время сессии эмоциональное отреагирование психотравмирующей
ситуации расставания с дорогим, значимым человеком - отцом, постепенно привело к
осознанию и отделению от фигуры отца без чувства вины.
Из данного примера видно, как методика проективного рисунка, предложенного в
качестве самостоятельной темы в арт-терапевтической сессии, помогла проявить
внутреннюю потребность молодой женщины в автономии от родительской семьи, в создании
собственной семьи и продолжении рода.
Таким образом, рисунок семьи в образах цветов является не только диагностическим,
но и терапевтическим потенциалом.
Наиболее значимо, что клиент получает возможность «материализовать» с помощью
живописи некоторое патологическое явление, от чего, по опыту Дж. Шаверьен, наступает
облегчение текущего состояния [4].
Система корректных вопросов специалиста поможет клиенту выделить и осознать
психологическую реальность, актуализирующую его отношение к изображенному объекту
или ситуации. Тем самым художественный продукт, его содержание и символика становятся
материалом для самоанализа, адекватного восприятия семейной ситуации, самооценки.
Сказанное сближает проективное рисование с парадигмой арт-терапии, в которой
диагностический аспект поиска проблем нивелируется терапевтическим аспектом
творческого процесса, направленного на поиск ресурсов. Именно арт-терапия актуализирует
неспецифические саногенные ресурсы организма, психики и личности клиента.
Центральный замысел состоит в том, чтобы создать психологически безопасные
условия, помогающие каждому участнику арт-терапии найти свой способ самовыражения и
актуализировать ресурсные состояния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование с последующей апробацией авторской методики в
образовательных и клиентских группах даёт основание для следующих выводов:
• образ цветка является аутентичным для символического изображения семьи;
• инструкция не инициирует сопротивление, задание вызывает интерес как у
женщин, так и у мужчин;
• художественный продукт и содержание вербальной обратной связи представляет
богатый материал, как для интроспекции и диагностики, так и для построения
гипотезы в арт-терапевтическом процессе;
• образы цветов на рисунке, их расположение, среда обитания, действительно,
отражают реальную семейную ситуацию и помогают автору рисунка ее осознать.
Рисунок семьи в образах цветов соотносится с ресурсным типом рисунков,
актуализирующих поиск позитивного разрешения семейной ситуации, в сравнении с
«Рисунком семьи в образах животных», который расценивается специалистами как
конфликтный.
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Гуманистический потенциал данной авторской методики состоит и в том,
метафорическое изображение своего облика в виде цветка позволяет получить эстетически
привлекательный образ Я.
Важно создать психологически безопасные условия, помогающие клиенту найти свой
способ самовыражения и актуализировать ресурсные психоэмоциональные состояния.
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COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY AS PSYCHOSOCIAL
INTERVENTION FOR TREATING TRAUMATIZED CHILDREN
Abstract
Our children are the most compassionate part of our society still developing their capacity and ability to handle
the burden and challenges in their lives. Many times their problems are not treated and understood adequately,
until the problem doesn’t turn by itself in society problem. Consequences of trauma are long and hard to handle.
These consequences are product of internal interaction, intensity, duration and type of abuse, and, a very
important factor is children’s ages, as well as a support of the parent/guardians in particular situation.
Children who experienced trauma are in danger to develop significant psychiatric, behavioral and difficulties in
acclimatization and early practical, social and psychosocial help can lead to preventive impact and restrain
progress of long-term psychical problems. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is a
psychosocial evidence-based treatment model designed to treat posttraumatic stress and related emotional and
behavioral problems in children, adolescents and their parents/ guardians, leading to overcome trauma-related
difficulties. TF-CBT is a structurally individual model focused on trauma, and designed to reduce negative
emotional and behavioral responses following the trauma.

Cognitive-behavioral therapy as psychosocial intervention for treating
traumatized children
This paper reviewed empirical literature and describes practical strategies for implementing the
assessment is focused on trauma, working with families, planning treatment focused on trauma,
coping with existing behavioral problem by implementing treatment focused on trauma, managing
behavioral crises , giving importance to increasing problems in the family and social environment,
and the steps to transfer knowledge. This paper presents an initiative for professional, analytical and
visionary new challenges and opportunities for advancing work in this area that are rated as
extremely vulnerable and priority. The purpose of the paper is to provide adequate professional
support to improve services and support to children who have survived some kind of trauma and
their families, to enable better understanding of the usefulness of cognitive-behavioral therapy, to
help social workers and other professionals way of dealing which is in the best interest of the
children. It should also help in implementing effective strategies and opening counseling centers for
the treatment of children who survived trauma.
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOCUSES ON TRAUMA
IN CHILDREN AND YOUNG
Cognitive-behavioral therapy is focused on trauma treatment that is based on learning and cognitive
theories, and stresses the unrealistic belief and provides a supportive environment in which children
are encouraged to talk about their traumatic experience. TF-CBT also helps parents who are not
guilty of trauma to deal effectively with their emotions and develop skills that will support their
child (Child Welfare Information Gateway, 2007).
Therapy practice with children and their parents or guardians in parallel individual sessions with
additional joint parent-child sessions later in treatment (Cohen, J., et all. 2010). Cognitive
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behavioral therapy focuses on trauma attaches equal importance of emotional and behavioral
problems are the result of trauma. In order to be an effective treatment of major importance is the
parent component that includes management of behavior and learning skills. These include
increasing positive parent-child relationship, encourage positive behavior, ignoring the minor
irritant behavior, providing effective advice and dealing with the consequences of unwanted
behavior. These strategies include monitoring the behavior and explicit plan for managing behavior
(Cohen, J., et all. 2010). The main component is the training of the child and parents about the skills
of problem solving and communication (Cohen, J., et all. 2010). TF-CBT is a psychological
treatment model that incorporates elements of cognitive-behavioral, humanistic, family therapy
model and the model of attachment. Includes some basic treatment components that are designed
for flexible use that highlight the uniqueness of each child and family.
Cognitive-behavioral therapy with children is a popular form of psychotherapy that is used for a
number of problems in children and youth. Kognitivno- empirical basis of behavioral therapy with
children is demonstrated by numerous studies of random samples, the first studies were published in
the early 1990s. The results of these studies show that cognitive-behavioral psychotherapy provides
significant post-treatment results.
TF-CBT uses cognitive-behavioral therapy and outlines procedures for handling that originally
developed for the treatment of anxiety, depression and anxiety (Wolpe, 1969; Beck, 1976).
Successfully in different environments and suitable for multiple trauma.
The main application of TF-CBT therapist's ability to tolerate listening and talking about the
traumatic experience of the child. There is evidence that the ability to remember and to talk about
the trauma without significant anxiety is crucial for razreshuvaenje impact of trauma. The therapist
should make a balance between emphasizing the traumatic experience and the need for proper
preparation, a strong therapeutic relationship (Cohen, JA, et all.2004).
TF-CBT is a treatment for children with a history of trauma to the primary symptoms or behavioral
reactions associated with trauma. Traumatic stress reactions may be more symptoms of PTSD and
are often presented as difficulties in regulation of affects, attention and awareness, somatization,
self-perception. When children remain at high risk situations with the constant possibility of being
injured, such as physical and domestic violence, some aspects of TF-CBT may not be appropriate
(Cohen, JA, et all.2004).
KEY ELEMENTS
TF-CBT is a short treatment that usually takes 12 to 18 sessions of 60 to 90 minutes. Interventions
can be given in different places such as mental health facilities, hospitals, group housing, schools, in
the community or at home. Treatment includes individual sessions with the child and parents
separately and joint sessions. Each session is designed to build a therapeutic relationship while
providing education, skills and ensure an environment in which stress and processed memories of
trauma (Child Welfare Information Gateway, 2007).
Goals of therapy are:
• to reduce negative emotional and behavioral responses to child abuse,
• providing support and skills to helping parents reduce their emotional distress,
Components of therapy:
• relaxation techniques-learning relaxation methods such as focused breathing, progressive
muscle relaxation and stopping you;
• affective expression and regulation-helping children and parents cope with their
emotional reactions to the abuse and what it reminds them of it, improving their ability to
express emotions;
• Cognitive coping and processing research and correction of improper thoughts about the
causes, responsibility and results from misuse;
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• narratives of trauma-exposure gradually, including verbal, written or symbolic
representation of the event;
• In vivo exposure-a gradual exposure are reminders of the trauma and not a threat to the
hild with the child learns to control their emotional responses;
• Joint Session kid / family-parents work to strengthen communication and create
opportunities for therapeutic discussion of trauma;
• Strengthen personal safety and future development-education and skills training for
personal safety, interpersonal relationships and healthy sexuality. Encourage the use of
new skills for coping with future stressors and reminders of the trauma.
COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY WITH VERY YOUNG CHILDREN
Children under seven years will mature cognitive reasoning capabilities consequently, taking into
perspective, self-reflection, verbal expression, autobiographical memory required for CBT.
Research shows that CBT is effective in treating young victims of sexual abuse (Cohen and
Mannarino, 1996; Deblinger et al., 2001) as well as a number of trauma including accidents,
domestic violence and disasters (Scheering et al).
Adaptation that therapists make in working with children seeks to connect content and adjust the
speed of the treatment as this is appropriate for the age of the child, taking into account the
limitations of the smaller children in metacognition and inability to define feelings. With younger
children the therapist must be more active and use more behavioral techniques at the expense of
cognitive (Bailey, V., 2001). The challenge to get young children to change the way of thinking is
quite large but possible (Scheeringa, M., 2011).
TF-CBT THROUGH THE GAME (PLAY FULL CBT)
Behavior Cognitive therapy focuses on trauma is identified as the treatment with the highest
empirical support for use with traumatized children. The model is developed by Cohen, Deblinger
and Manara in 2006 to integrate the program based on the researches to highlight what is effective
for the reduction of symptoms in children who have been sexually misused. Later the model was
extended to other trauma like: traumatic sorrow, physical abuse, crashes and the like.
Components of TF-CBT are:
• Psycho-education and parental skills,
• Relaxation,
• Modulation of affect (affective modulation)
• Cognitive processing,
• Storytelling to trauma (trauma narrative)
• Joint sessions of parent-child
• Strengthen the future security (Cohen, Mannarino, Deblinger, 2006).
Conclusion
The research resulted in useful information about the most common forms of abuse of children in
Macedonia, gain insight on the biggest causes of trauma and traumatic stress in childhood and allow
recognition of child abuse as an important psychosocial problem in our country. In determining the
long-term consequences that abuse as traumatic event leaves the children and offered interventions
to prevent these consequences can be help children and youth. Identification of gaps in the
treatment of these children is an important element that will be used in implementing the policy of
prevention and protection strategies appropriate and timely intervention. In R. Macedonia
implementation of early intervention programs are facing several key issues such as lack of human
resources, funding problems, lack of availability and lack of integral evaluation of outcome. Are
evident gaps that occur:
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• implementation of certain programs prescribed by law: Overseeing the performance of
parental care
• psychosocial treatment of bullying,
• home visits and supervision
• lack of support programs:
• crisis intervention teams,
• family mediation centers and the like.
The study of this problem will encourage increased research in this area, will point out the
shortcomings in the current operation of centers for social work in the Republic Macedonia and
offer appropriate solutions to complement those deficiencies, with the aim of improving the
treatment of children who have survived trauma and prevent long-term consequences resulting from
trauma.
The need for such counseling centers in Macedonia is aimed at placing the child at the center of
public interest. Besides these goals, starting from the fact that in Macedonia there is no clear
theoretical model for action in dealing with children who have suffered some trauma in this paper
we want to Encourage professional community discussion on how to integrate some useful theories,
as understanding the consequences of traumatization of child development, in the development of
program assistance and child care. This paper should be encouraged to develop professionals who
practice evidence-based, which allows an additional evaluation of the effectiveness and theoretical
basement of the action. It also encourages a new way of thinking and implementation of social work
as a process of planned change that includes family allowing sustainability of new knowledge and
changes in the conceptualization of these practical measures that ensure sustainable change and a
new way of spreading of thinking in the process of rendering assistance to traumatized children and
their families.
BIBLIOGRAPHY
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ajduković,M. Rane intervencije kao podrška roditeljima pod socijalnim rizicima. Stručni
članak Pravni fakultet UDK 364.65-055.52. Časopis “Dijete i društvo”, godina 8., broj 1.
Uloga obitelji u podizanju i odgoju djece. Dostapno na http://www.unicef.hr
Bailey, V., (2001). Cognitive-behavioural therapies for children and adolescents. Advances
in Psychiatric Treatment, vol. 7. APT 2001, 7:224-232. Dostapno na
http://apt.rcpsych.org/content/7/3/224.full.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New
York: Guilford Press.
Child Welfare Information Gateway (2007). Abuse-Focused Cognitive Behavioral Therapy
for Child Physical Abuse. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
Services. Dostapno na http://scholar.google.com.
Child Welfare Information Gateway (2007). Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy:
Addressing the mental health of sexually abused children. Retrieved November 15, 2009,
from Child Welfare Information. Dostapno na http://scholar.google.com.
Cohen, J. (2005). Treating traumatized children: Current status and future directions. Journal
of Trauma & Dissociation. Dostapno na http://www.tandfonline.com.
Cohen, J., Berliner, L., Mannarino, A., (2010). Trauma focused CBT for children with cooccurring trauma and behavior problems. Child Abuse & Neglect. Dostapno na
http://www.med.upenn.edu.
Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2004). National Child Traumatic Stress
Network: How to Implement Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy.National
Center for Child Traumatic Stress, Los Angeles, CA, and Durham, NC. Dostapno na
http://www.nctsnet.org.

1270
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2006). Treating trauma and traumatic grief
in children and adolescents. Guilford Publications. Dostapno na http://books.google.mk.
Cohen, J., & Mannarino, A. P. (2008). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for
children
and
parents.
Child
Adolescent
Mental
Health.
Dostapno
na
http://scholar.google.com.
Cohen, J., Deblinger, E., Mannarino, A. P., & Steer, R. A. (2004). A multisite randomized
controlled trial for children with sexual abuse-related PTSD symptoms. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Dostapno na
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Murray, L. K. (2011). Trauma-focused CBT for youth
who experience ongoing traumas. Child Abuse & Neglect.
Cohena А.Ј, Berlinerb,B. Mannarinoc, A. (2010). Trauma focused CBT for children with cooccurring trauma and behavior problems. Child Abuse & Neglect 215–224. Dostapno na
http://www.med.upenn.edu.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1271
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Докладът представя част от резултатите от проведено чрез полуструктурирано интервю изследване на 77
майки, кърмили децата си повече от година и половина. Продължителното кърмене (въпреки че
отговаря на съвременните препоръки на СЗО) все още не е достатъчно разпространено в съвременното
западно общество.
Нараства броят на доказателствата, подкрепящи ползата от кърменето и вредите от липсата на кърмене
за майката и детето както за здравето им, така и за тяхното психическо благополучие. Продължителното
кърмене обаче (след 1,6-2 годишна възраст на децата) все още е обект на ограничен брой изследвания. А.
Синoт (Sinnott, 2010) 1 „надниква в живота” на над 2000 кърмещи майки от общо 48 страни по света.
Нарваез и колеги (Narvaez et al., 2013) 2 разглеждат продължителното кърмене, съвместния сън и
близката връзка между майката и детето като традиционна културна практика, която е оптимална за
развитието и посрещането на емоционалните нужди на детето. Според същите автори традиционно
изучаваните от психологията съвременни популации всъщност не са репрезентативни на човешката
природа (тъй като западното общество не е репрезентативно на човешката популация). Разбирането на
дългосрочните последствия от продължителното кърмене и свързаните с него грижи за бебето и детето е
въпрос на натрупване на изследователски данни от избрани групи, носители на този опит.
Наличните изследователски данни на този етап (вж Narvaez, D., T. Gleason, 2013) 3 установяват
взаимовръзки между положителните нагласи на родителите към кърменето, честия физически контакт с
детето и успокояването му винаги, когато то има нужда от това, с позитивни ефекти върху социалното и
моралното развитие на децата на 3-годишна възраст.
Настоящото изследване допринася за разбирането на опита на българските кърмещи майки, техните
проблеми, трудности и положителни преживявания, свързани с отглеждането на кърмените им деца.
Разглеждат се теми, свързани с предимствата и трудностите на продължителното кърмене (както се
разбират от кърмещите майки); съвместния сън.
The report presents the results from a study of 77 mothers, who breastfed their children for over a year and a
half. The study was conducted through semi-structured interview. Prolonged breastfeeding (although meeting
the current WHO recommendations) is not spread largely enough in modern Western society yet.
There is increasing evidence supporting the benefits of breastfeeding and the risks of lack of breastfeeding for
the health and well-being of both mother and child. Prolonged breastfeeding (after 1.6 to 2 years of age of
children) though, is still the subject of a limited number of studies. A. Sinnot (2010) "peeps in life" of over 2,000
breastfeeding mothers from 48 countries.
Narvaez et al. (2013) consider prolonged breastfeeding, co-sleeping and close relationship between a mother and
a child as a traditional cultural practice, which is optimal for the development and meets the emotional needs of
the child. According to the same authors the modern populations, traditionally studied by psychology are not
1

Sinnott, A. (2010). Breastfeeding Older Children. London: Free Association Books.
Narvaez, D., J. Panksepp, A. Schore, T. Gleason (2013). The Future of Human Nature: Implications for Research,
Policy, and Ethics. In: Evolution, Early Experience and Human Development. From Research to Practice and Policy.
(Eds.& D. Narvaez, J. Panksepp, A. Schore, R. Gleason).NY: Oxford University Press, 455-468.
3
Narvaez, D., T. Gleason (2013). Developmental Optimization. In: Evolution, Early Experience and Human
Development. From Research to Practice and Policy. (Eds.& D. Narvaez, J. Panksepp, A. Schore, R. Gleason).NY:
Oxford University Press, 307-325.
2
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really representative of human nature (as the Western society is not representative of the human population).
Understanding the long-term consequences of prolonged breastfeeding and the care of the baby and the child
related to it is a matter of accumulating research data from selected groups who carry this experience.
Available research data at this stage (see Narvaez, D., T. Gleason, 2013) have established positive correlations
between attitudes of parents towards breastfeeding, frequent physical contact with children and soothing them
whenever they need it, with positive effects on social and moral development of children of age 3 years.
This study contributes to the understanding of the experience of the Bulgarian breastfeeding mothers, their
problems, difficulties and positive experience associated with raising of breastfed children. It examines topics
related to the benefits and difficulties of prolonged breastfeeding (as understood by breastfeeding mothers) and
co-sleeping

ВЪВЕДЕНИЕ
Основна отговорност на практикуващите психолози е да поддържат високо ниво на
професионална компетентност като се информират за съвременните постижения на науката.
Препоръките, които дават на своите клиенти; политиките, които водят в публичните
пространства, би трябвало да бъдат основани на достатъчно доказателства, получени на
базата на сливащи се доказателства от различни емпирични изследвания.
Голям обем научни изследвания в областта на психологията са насочени към
изучаване на механизмите на оцеляване и издръжливост. За много специалисти и родители
устойчивостта и гъвкавостта на детското развитие изглежда достатъчно значима цел, вместо
откриването на факторите за оптимално развитие и разгръщане на пълния потенциал и
благополучие [7]. Малко са научните изследвания, посветени на този въпрос – осигуряване
на оптималното развитие на бебето и малкото дете. Отглеждането на деца в съвременното
общество е обект на множество разнообразни влияния и въздействия, включително и
психологически препоръки за правилни и неправилни родителски подходи. В начина на
отглеждане на децата могат да се допуснат много грешки в резултат на вярвания и
убеждения, ако не разберем огромното влияние на афективната система върху детското
развитие [9; 11]. Корените на това афективно развитие се намират в най-ранния детски опит.
Нарваез и колеги [7] разглеждат продължителното кърмене, съвместния сън и
близката връзка между майката и детето като традиционна културна практика, която е
оптимална за развитието и посрещането на емоционалните нужди на детето. Според същите
автори традиционно изучаваните от психологията съвременни популации всъщност не са
репрезентативни на човешката природа (тъй като западното общество не е репрезентативно
на човешката популация). Разбирането на дългосрочните последствия от продължителното
кърмене и свързаните с него грижи за бебето и детето е въпрос на натрупване на
изследователски данни от избрани групи, носители на този опит. Наличните изследователски
данни на този етап [6] установяват взаимовръзки между положителните нагласи на
родителите към кърменето, честия физически контакт с детето и успокояването му винаги,
когато то има нужда от това, с позитивни ефекти върху социалното и моралното развитие на
децата на 3-годишна възраст.
Шор [11] смята, че идеите на Боулби, според които развитието на биологичните
системи е повлияно от тяхната среда, днес могат да се разглеждат в светлината на
междуличностната невробиология: морфологията и физиологията на детския мозък се
повлияват и развиват в периода на формиране на привързаността. И по-конкретно, както
твърди Шор, през периода до около 2-годишна възраст се развива дясното мозъчно
полукълбо и свързаната с него комуникативна и афективна регулация. Многобройни данни
от съвременните невробиологични изследвания подкрепят значимостта на характера на
грижите и взаимоотношенията в периода на ранното детско развитие [9; 11].
От друга страна, освен качеството на взаимоотношенията, съставът на човешкото
мляко осигурява незаменими съставки, необходими за ранното мозъчно развитие [11].
Следователно, съществуват теоретични основания да се допусне, че осигуряването на
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оптимална среда за развитие от раждането поне до 2 г., включително и кърмене през този
период, ще повлияе благоприятно развитието на социалните взаимоотношения, регулацията
на афектите и на стреса.
Продължителното кърмене, въпреки че отговаря на съвременните препоръки на
Световната здравна организация (вж http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/) и се подкрепя
от нарастващ брой съвременни изследователски данни, все още не е достатъчно
разпространено в западно общество. Нараства броят на доказателствата, подкрепящи ползата
от кърменето и вредите от липсата на кърмене за майката и детето както за здравето им, така
и за тяхното благополучие. Продължителното кърмене обаче (след 1,6-2 годишна възраст на
децата) все още е обект на ограничен брой изследвания. Синот [12] „надниква в живота” на
над 2000 кърмещи майки от общо 48 страни по света.
МЕТОДОЛОГИЯ
Избраният метод за изследване е полуструктурирано интервю с дълго кърмещи майки.
Методът е избран като подходящ за разбирането на възприятията на другите по определена
тема. Разбирането на типичните взаимоотношения в кърмещата се двойка може да се случи
единствено чрез изучаване на характера на тези взаимоотношения, а не чрез приписване на
норми на взаимоотношения и поведение на базата на наблюдения и изследвания, провеждани
с не-кърмещи двойки майка-дете.
Целта на изследването е да се проучат основни теми в областта на продължителното
кърмене, така както те се възприемат от майките, кърмещи дълго.
В този доклад ще бъдат описани само част от изследваните теми, а именно: начало
на кърменето (предварителна информация и идеи на майките; установяването на
кърменето в първите часове и месеци след раждането); природа на продължителното
кърмене (какво е то за дълго кърмещите; какви са неговите предимства и недостатъци
според тях); съвместния сън.
Процедура: Интервютата са проведени от автора на настоящия доклад чрез среща на
живо с изследваните лица (в сдружение Естествено) или чрез виртуална среща (осъществена
по скайп) в периода октомври 2011 година – септември 2012 г. Направени са аудиозаписи на
проведените интервюта. (Три от интервютата са проведени в чата на скайп поради
невъзможност на изследваните лица да осъществят връзка с изследователя по друг начин).
Изследвани лица: Изследваните лица се свързаха по имейл с изследователя след
публикуването на обява за изследването в сайта на Националната асоциация за подкрепа
на кърменето (НАПК). Някои от изследваните лица са получили информацията за
изследването от други изследвани лица, разпространяващи по различен начин
информацията. В рамките на 48 часа се получиха над 200 заявки за участие в изследването,
като покана за интервю получиха само първите 100 от тях, отговарящи на поставените
условия. Проведоха се 77 интервюта (част от изследваните лица се отказаха в последствие
поради трудности от организационен характер). Предварително определените условия за
участие в изследването бяха: 1) Майки, които вече са отбили децата си след 1г.6м. (и
повече); 2) Майки, които все още кърмят след 1 г. и 6м. възраст на детето. Включилите се в
изследването майки са на възраст между 26 и 48 години, голяма част от тях са с висше
образование и живеят в много големи градове в страната (с население над 200 хиляди
жители). В следващите таблици (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3) могат да се видят
обобщени данни за майките участнички в изследването.

Брой ИЛ
77

Средна възраст
33

Таблица 1
Възраст в години на майките
Минимална възраст
Максимална възраст
26
48
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Таблица 2
Образование на майките
Висше
65
84,42

Брой
%

Брой
%

Средно
8
10,39

Липсващи данни
4
5,19

Много
голям
град (над

Голям
град (100-

Среден
град (30-

Малък
град (10-30

Село

54
70,1

8
10,4

2
2,6

8
10,4

1
1,3

200 хил.
жители)

200 хил.
жители)

100 хил.
жители)

хил.
жители)

Таблица 3
Местоживеене
Чужбина
Липсващи
данни

3
3,9

1
1,3

Майките споделят опита си със своите дълго кърмени деца, които са общо 52 момчета
(56,52%) и 40 момичета (43,48%), от които 52 деца (56,52%) към момента на изследването са
отбити, а 40 деца (43,48%) все още са кърмени. Разпределението на децата по пол и статус на
кърмене може да се види в Таблица 4.

отбити

брой
%
кърмещи се брой
%
общо
брой
%

момче
28
30,28
24
26,09
52
56,52

Таблица 4
Пол и статус на кърмене на децата
момиче
общо
24
52
26,09
56,52
16
40
17,39
43,48
40
92
43,48
100

Възрастта на отбитите деца варира от 18 месеца (1г. 6м.) до 60 месеца (5г.), със средна
възраст 32,21 (около 2г. 7м.) месеца. Кърмещите се все още към момента на изследването
деца също са на възраст между 18 и 60 месеца, със средна възраст 31,35 месеца.
Според обзора на Hrdy от 2009 г. [8] типичната продължителност на кърменето е от 3
до 5 години или повече, със средна продължителност от 4 години. Средната
продължителност на кърменето от 2г. и 7м. в изследваната извадка е далече под средната
норма, оценена като 4г.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
За обработка на данните от изследването са използвани количествени и качествени
методи: описателни статистики, съдържателен и честотен анализ по категории. Изведени са
типични модели на базата на споделените разкази по изследваните теми.
Начало на кърменето
Изследвайки продължителното кърмене, важен изследователски въпрос е какви са
нагласите на майките, които кърмят дълго; каква е тяхната подготовка и информация, която
позволява успешното започване и протичане на този процес. Бяха анализирани две основни
теми: предварителна информация и нагласи към кърменето и начало на кърменето след
раждането на бебето.
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Контент-анализът на отговорите на участничките по първата тема (предварителна
информация и нагласа към кърменето) позволява тяхното разпределение и описание в
общо пет категории (вж Таблица 5): 1) Предварително категорично решение за кърмене.
Близо половината от майките (47,9%) са взели предварително решение да кърмят и са
търсили целенасочено информация за процеса на кърмене. За тези майки кърменето е
естествен, природен процес, единственият възможен избор за тях и тяхното бебе. Някои от
тях са мотивирани на базата на минал неуспешен опит („След като голямото си дете го
кърмих кратко – защото следвах съветите от една книга за захранване, заместване… после
имаше вече интернет, четох за дългото кърмене и късното захранване. Чудех се защо на 30
г. започвам да мисля, а не по-рано.”), други – поради наличието на такъв опит в семейството
(„Майка ни е кърмила дълго и нас – мен до 1г. 6м., сестра ми до 1г. и нещо. Майка ми ме
подкрепя. Уважава това.”) или инстинктивно вътрешно желание да се реализират като
майки чрез кърменето („Бях категорична, че ще кърмя детето си – още преди раждането.
Това е най-естественото нещо. Това не е решение. Не може да бъде решение на майката,
при положение, че природата така е решила.”). 2) Постепенна промяна на нагласите и
убежденията. Тази категория описва дълго кърмещите майки, които са променили
убежденията и нагласите си към кърменето в процеса на получаване или съзнателно търсене
на информация. („Знаех, че ще кърмя, но не знаех колко. След раждането на големия
започнах да чета. И разбрах, че е нормално да се кърми дълго.”; „Никакви сметки не съм
правила, когато забременях. Майка ми три деца не ни е кърмила – защото боли. Аз по тези
нейни втълпявания – бях решила да не кърмя, защото боли. Също така – мъжът ми държи
на хубавите гърди и бях решила да не кърмя и заради това. След това започнах да чета във
форума БГ-Мамма и успяха да ми промият мозъка. Бях решила, че ще кърмя до 2г.”). 3)
Надежда за успешно кърмене. Тази категория от дълго кърмещи майки описва нагласата на
майките, които много биха искали да кърмят и се надяват да успеят, защото знаят (от
масовия опит около тях), че вероятността да успее една жена да кърми е малка. („Всички ми
казваха „дано да можеш да кърмиш.”;”Чудех се дали ще мога да кърмя – имам малки
гърди.”; „Много се притеснявах дали ще мога да кърмя, защото майка ми не е кърмила
нито мен, нито сестра ми. Само по 1 месец. Тогава не е имало подкрепа. Казали са й, че
няма кърма.”). 4) Липса на предварителна информация и интерес. Малка част от дълго
кърмещите майки не са мислили по този въпрос предварително. („Не съм имала идея, че ще
кърмя или че трябва да кърмя… не съм си го поставяла за цел.”; „Не съм се замисляла за
кърменето преди раждането.”). Тази част от дълго кърмещите майки описват своите деца
като водещи в процеса на кърменето. („Кърменето дойде само. Детето ми показа.”). 5)
Задължение. Изключително малък процент майки кърмят, защото смятат, че е
задължително. („За мен кърменето е задължение. Кърмя по задължение. От изчетената
литература знаех, че трябва категорично да се кърми.”). Решението, взето по задължение,
не се преживява като вътрешна убеденост или естествен процес, липсва позитивна
емоционална нагласа към кърменето, то е предимно изпълнение на възприети отговорности.
Таблица 5
Честота на категориите, описващи предварителните нагласи на майките
Категория
Честота в %
Предварително категорично решение за кърмене
47, 9
Постепенна промяна на нагласите и убежденията
19,7
Надежда за успешно кърмене
18,3
Липса на предварителна информация и интерес
12,7
Задължение
1,4
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Началото на кърменето след раждането на бебето се описва като лесно и
безпроблемно само за 28% от дълго кърмените деца. Описанието на началото на кърменето
от техните майки се дължи предимно на естествения ход и е подпомогнато от инстинктите на
бебето („Тя беше като научена.”; „Сложих го на гърда веднага след раждането и засука,
сука два часа и заспа.”; „Лесно начало – засука от само себе си.”) или на опита, който
майките вече са придобили („С второто дете нямах никакви проблеми – вече си знаех.”; „С
третото дете – почти никакви проблеми - нещата си вървят, случват се.”). За останалите
72% от дълго кърмените деца началото е трудно. Тази трудност е свързана с редица
проблеми в процеса на установяване на естествения ход на кърменето, понякога по-лесно
преодолими (запушвания на млечните каналчета; невъзможност бебето да засуче добре;
преживяване на болка от майката и др. под.) или сериозни проблеми („Поддържах 5 месеца
лактацията, защото бебето се роди недоносено и беше в кувьоз.”); понякога е в резултат на
липса на подкрепа и адекватна помощ и съвети от страна на медицинския персонал в
болницата („нямаше кой да ми помогне” „казаха ми, че нямам кърма”; „посъветваха ме да
дохранвам с адаптирано мляко”; „посъветваха ме да кърмя бебето под режим”).
Проблемите на много майки са се решили просто с времето, други получават подходяща
помощ от консултант по кърмене. Някои се справят сами, търсейки информация в интернет.
Вътрешната убеденост и желание за кърмене се оказват важен фактор за успешното
кърмене [1]. Независимо от това, за много бебета и майки началото на кърменето е труден
период. Въпреки че настоящото изследване не е било насочено към събиране на информация
за начина на раждане и времето, в което майките за пръв път са кърмили децата си,
споделящите успешно начало майки обикновено са инициирали кърменето скоро (до
няколко часа) след раждането. Съществуват доказателства, че ранното начало на кърменето е
фактор за успешно продължително кърмене [15]. Това често е възможно, когато кърменето е
протекло естествено, с минимална медицинска. Медицинската намеса в раждането може да
повлияе умението на детето да засуче правилно [1; 12] и по този начин да компрементира
началото на кърменето.
Майките, които вече успешно са кърмили едно или две деца, обикновено нямат
проблеми в началото. Когато нямат такъв опит, те получават адекватна информация и
подкрепа от консултант по кърмене или друга майка, споделила своя опит в интернетпространството. Факторите на успешното кърмене, идентифицирани от Синот [12], се
припокриват с посочените тук: доверие на инстинктите на страна на майката; добра
информираност; подкрепа на семейства и приятели; достъп до подкрепа от други кърмещи
майки или консултанти по кърмене.
За съжаление, медицинския персонал, обикновено съпътстващ майката и бебето в
първите часове и дни след раждането, в голяма част от случаите се явява пречка пред
успешното кърмене, насочвайки неправилно този процес. Нарваез и колеги [7] наричат
„болестотворни практики” културно приетите като норма модели на поведение за използване
на адаптирани млека; отделянето на бебето в самостоятелна стая; вярването, че бебето ще се
разглези, ако се реагира бързо на неговото безпокойство. Познанията за процеса на кърмене
на здравните професионалисти са неадекватни и майките, които кърмят успешно и
продължително, правят това въпреки техните съветите [12].
Природа на продължителното кърмене
Предимства на кърменето. Участничките в изследването разказват какви според тях
са предимствата на кърменето в първите месеци от живота на детето и на дългото кърмене
(след 18 месеца). В таблица 6 може да се види как са формулирани предимствата на
кърменето от майките, като са ранжирани според честотата на тяхното посочване.
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Таблица 6
Предимства на кърменето, ранжирани според честотата на посочване от най-често
посочваното предимство до най-рядко посочваното. (Предимствата с един и същ рангов
номер са посочени равен брой пъти)
Рангов Предимство
номер
1
Предимства за здравето; изгражда имунитета на детето.
2
Кърменето е лесно, практично и удобно.
3
Средство за успокояване; спокойствие за детето.
4
Пълноценна, полезна, естествена храна за бебето.
5
Специален момент на близост и физически контакт с детето.
6
Мобилност на майката и детето.
7
Привързаност, близка връзка, специален момент за майката и детето.
8
Удовлетворение, пълноценност, щастие за майката.
9
Подпомага процеса на оздравяване на детето.
10
Децата са уверени и сигурни.
10
Децата са щастливи.
11
Помага за съня (на детето, на майката, на семейството).
12
Финансови предимства.
13
Общуването между майката и детето е лесно, естествено, те се разбират добре.
14
Време за почивка и лично време за майката.
15
Здравословни ползи за майката.
15
Улеснява,облекчава поникването на зъбите.
16
Действа успокояващо за майката.
16
Превенция на характерни детски проблеми (запек, колики и др.).
17
Здравословни ползи за детето в дългосрочен план (превенция).
17
Превенция на затлъстяване.
17
Майката води по-здравословен живот.
17
Утолява жаждата на бебето.
18
Кърменето има специални ползи за недоносените бебета.
В таблица 7 могат да се проследят предимствата на дългото кърмене, така както те се
разбират от майките, кърмещи продължително (18 месеца и повече).
Таблица 7
Предимства на продължителното кърмене, ранжирани според честотата на посочване от
най-често посочваното предимство до най-рядко посочваното. (Предимствата с един и
същ рангов номер са посочени равен брой пъти)
Рангов Предимство
номер
1
Универсално средство за успокояване в разнообразни ситуации.
2
Предимства за здравето, изгражда имунитета на детето.
3
Привързаност, близка връзка, специален момент за майката и детето.
4
Общуването между майката и детето е лесно, естествено, те се разбират добре.
4
Удовлетворява естествените нужди на детето; естествено продължение.
5
Хранителна стойност на кърмата.
6
Подпомага процеса на оздравяване на детето.
6
Децата са уверени и сигурни.
7
Помага за съня (на детето, на майката, на семейството).
8
Децата са щастливи.
8
Удовлетворение, пълноценност, щастие за майката.
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9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
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Време за почивка и лично време за майката.
Кърменето е лесно, практично и удобно.
Децата растат жизнени, енергични; подпомага развитието.
Улеснява,облекчава поникването на зъбите.
Здравословни ползи за майката.
Здравословни ползи за детето в дългосрочен план (превенция).
Мобилност на майката и детето.
Превенция на затлъстяване.
Майката води по-здравословен живот.
Комфорт и спокойствие за цялото семейство.
Кърменето е екологично.
Кърменето е начин на живот.
Децата се научават да контролират собствените си хранителни нужди (знаят кога са гладни
и кога не; колко да ядат).
Финансови ползи.
Естествен контрацептив – така се осигурява достатъчна разлика между децата.

Според дълго кърмещите майки предимствата на продъжителното кърмене не са помалко, отколкото на кърменето в бебешка възраст. Водещо предимства на кърменето в
бебешка възраст е здравето на детето, а в по-късна възраст това е втората по ранг причина.
Имунната система на децата съзрява за около 5-7 години, следователно е напълно възможно
да има и имунологична причина детето да иска да суче до тази възраст [12]. Освен
изграждането на имунитета, справянето с по-леки здравословни неразположения и побързото възстановяване при боледуване, майките посочват и конкретни предимства,
свързани с дългосрочни ефекти на кърменето – като превенция на определени здравословни
проблеми, както и с ползи за здравето на майките.
Многобройни изследвания установяват качествата на кърмата, способстващи здравето
на децата [12]. Според обзорния преглед на Бол и Ръсел [1] съществуват доказателства за полошото здраве на бебето при некърмене; налице е риск от инфекциозни болести; риск от
хронични заболявания по-късно в живота; здравето на майката също се повлиява:
некърмещите майки са по-уязвими за развитието на рак на гърдата и рак на яйчниците, а
също и на хронични заболявания като ревматоиден артрит. За предсрочно родените бебета
некърменето е рисково за развитието на ентероколит; при предсрочно родените бебета са
възможни позитивни ефекти върху когнитивното развитие на децата. Анализ на данни за
разпространението на детската смъртност в 50 американски щата за 2004 година разкриват,
че най-висок процент на детска смъртност се наблюдава основно в щати с разпространение
на кърменето по-малко от 15%, а най-ниски нива на детска смъртност – в щати с най-висок
процент на разпространение на кърменето [10].
Основното предимство на дългото кърмене според майките е възможността чрез
кърменето да се справят с редица трудни и проблеми ситуации в ежедневието. Кърменето е
„универсален утешител” както при падане, нараняване, лошо настроение, така и в стресови
ситуации като медицински интервенции и др. Oкситоцинът – „хормонът на щастието” – има
отношение към ефекта, описван от дълго кърмещите майки (за успокояване, справяне с
настроения, гневни избухвания, различни влияния от външната среда) [12].
Някои от посочените от майките предимства в изследването включват именно
успокояващия ефект върху майката, възможността кърменето да се използва като време за
почивка. Стресът на родителите се асоциира с влошаване на взаимодействието дете-родител
[14], а кърменето има успокояващ ефект върху майката. Съществуват достатъчно
доказателства за ефектите на окситоцина при кърмещите майки [16]: кърмещите майки са
по-малко тревожни от некърмещите; кърменето има антистрес ефект за тях.
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Окситоцинът помага да се регулират социалните връзки при много бозайници [8]; той
участва както в регулацията на женската сексуалност, така и в регулацията на майчината
грижа [9; 11]. Много майки в настоящото изследване, както и в изследването на Синот [12],
говорят за специалната връзка, създадена с техните кърмени деца. Както действието на
окситоцина, така допълнителни ефекти на физическия контакт и неговата честота вероятно
са отговорни за усещането за пълноценен контакт, лесно общуване, разбиране на нуждите на
детето и взаимно позитивно преживяване. Количеството време, през което детето се докосва,
влияе върху развитието на нервната му система [2].
Хранителната стойност на кърмата е посочено като четвърто по ред предимство за
кърменето в бебешка възраст и като пето по ред предимство за кърменето в по-късна възраст.
Според Американската академия по педиатрия млякото на различни видове бозайници е
специфично за съответния вид [8] и не може да се замени пълноценно с никаква друга храна.
Синот [12] посочва изследвания, които потвърждават пълноценната хранителна стойност на
кърмата през 2-та и 3-та година от живота на детето.
Преживяването на удовлетвореност, пълноценност и щастие на майката е предимство,
посочено на осмо място както за кърменето в бебешка възраст, така и за кърменето по-късно.
Тази удовлетвореност на майката продължава във времето и е добра предпоставка за
осъществяване на адекватна грижа за детето. Въпреки че такава взаимовръзка не е добре
документирана в човешките отношения, налице са интересни данни от изследвания на
животни. При плъхове например мотивацията на майката за осъществяване на адекватна
грижа за поколението е повлияна от емоционалния статус на животното [5]. Качеството на
грижата на майката е значим фактор за формирането на стабилни промени в проявата на
гените, регулиращи реакциите на стрес в зряла възраст [4].
Кърменето несъмнено внася нов, различен, качествен аспект във взаимоотношенията
майка-дете, който не може да бъде заменен от останалите форми на майчина грижи.
Експерименти, провеждани с майки и с жени, които не са майки, разкриват значими
различия в техните реакции спрямо миризми. Част от миризмите са на бебето, част от
миризмите – от други източници. Майките (в сравнение с жените, които не са майки)
оценяват по-позитивно миризмите на бебето. Сред самите майки също съществуват
различия: тези, които са прекарали повече време с бебето си и които са кърмили бебетата си
по-скоро след раждането, оценяват миризмите от тялото на бебето по-позитивно [5].
Томпсън-Буут и колеги [14] установяват различия в реакциите на майки и на жени, които не
са майки, спрямо сигнали на децата, като приписват на хормоналните промени по време на
бременността и родителството като причина за тези различия. Периодът на лактация е
съпътстван от редица хормонални промени, които вероятно също участват в регулацията на
специфични процеси, характерни за типичните интеракции майка-дете в този период.
Предимство на дългото кърмене, посочвано като четвърто по ред, което не е
формулирано като самостоятелна причина за кърменето в бебешка възраст, е
„удовлетворяване на естествените нужди на детето; естествено продължение на
кърменето в бебешка възраст”. Дълго кърмещите майки възприемат кърменето след 18
месеца на детето като естествено продължение на кърменето. Тяхната добра връзка с бебето
им, изградена по-рано, ги прави достатъчно сензитивни към естествените нужди на детето и
мотивира желанието им да продължат да осъществяват тази значима качествена грижа за
детето си, независимо от негативното мнение на околните и други недостатъци на дългото
кърмене. В миналото кърменето не е било въпрос на избор, а на естествен начин на хранене
на бебето и детето, който естествено продължава до 2,5 – 7 годишна възраст [13]. Въпреки
липсата на изследвания за ефекта на отбиването и начина на отбиване в различна възраст,
могат да се допуснат негативните последици от ранното отбиване на базата на изследвания с
животни. Мийни [4] цитира изследователски данни, според които са документирани
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негативни ефекти на ранното отбиване при мишки върху процеси, които повлияват проявата
на определени гени.
Липсата на масова практика за дълго кърмене в съвременните западни общества през
годините на бурен разцвет на научните изследвания несъмнено е причина за наличието на
вакуум в тази област – изследвания на дългосрочните ефекти на продължителното кърмене.
Наличието на традиционни културни общности, в които тази еволюционна и естествена
човешка практика все още съществува, може да запълни до известна степен нуждата от
информация. Прескот [10] отбелязва, че традиционните култури, в които възрастта на
отбиване е над 2,5 години, са културите с най-нисък процент самоубийства. Друга
закономерност, отбелязана от същия автор [10], е взаимовръзка между наличието/липсата на
подходяща ранна детска грижа (достатъчно носене на бебето и кърмене) и формирането на
общности, които са миролюбиви или войнствено настроени.
Недостатъци на кърменето. В интервютата с участничките в изследването беше
включен и въпрос за недостатъците на кърменето в бебешка възраст и по-късно. В Таблица 8
и Таблица 9 са представени недостатъците на кърменето в бебешка възраст и на
продължителното кърмене така, както се възприемат те от майките.
Таблица 8
Недостатъци на кърменето, ранжирани според честотата на посочване от най-често
посочвания недостатък до най-рядко посочвания. (Недостатъците с един и същ рангов
номер са посочени равен брой пъти)
Рангов недостатък
номер
1
Майката е човека, който основно осъществява грижите за детето (трябва да присъстваш
винаги).
2
Няма недостатъци.
3
Наличие на проблеми и трудности в началото на кърменето.
3
Проблеми със съня (на детето, на майката).
4
Съмнения на майката („стига ли ми кърмата”; „колко често трябва да суче и др. под.”).
4
Майката трябва да внимава с храненето и приема на алкохол и цигари.
5
Отлагане на лечение и прием на лекарства от майката заради кърменето.
6
Понякога кърменето е досадно („точно сега не ти се прави това”).
6
Влошаване на отношенията с бащата на детето.
7
Липса на сексуално желание.
8
Необходимост да се носят удобни за кърмене дрехи.
8
Близките отказват да се грижат бебето, защото се чувстват несигурни, че могат да се
справят успешно с неговото утешаване без кърмене.
8
Бебето хапе, когато му растат зъби.
8
Майката е ангажирана с кърмене и няма как да поддържа дома в отлично състояние.
8
Значително намаляване на теглото на майката.
8
Дискомфорт при продължително отсъствие (майката трябва да изцежда кърма, за да
облекчи дискомфорта).
8
Риск за майката да пренебрегне собствените си потребности.
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Таблица 9
Недостатъци на продължителното кърмене, ранжирани според честотата на посочване
от най-често посочвания недостатък до най-рядко посочвания. (Недостатъците с един и
същ рангов номер са посочени равен брой пъти)
Рангов Недостатък
номер
1
Негативно обществено мнение, негативни реакции на околните.
2
Няма недостатъци.
3
Досада в определени моменти („когато не ти се кърми точно сега, а детето има нужда
от теб”).
4
Майката трябва да внимава с храненето и приема на алкохол и цигари.
5
Кърменето е част от ритуала за приспиване и това понякога е ограничаващо.
6
Раздялата за по-дълго време (няколко дни) понякога е по-трудна.
7
Нощното кърмене.
8
Намаляване на сексуалното желание и удоволствие.
8
Проблеми със съня (на детето, на майката).
9
Несигурност – дали е полезно за детето дългото кърмене.
9
Отлагане на лечение и прием на лекарства от майката заради кърменето.
9
Дискомфорт при продължително отсъствие (майката трябва да изцежда кърма, за да
облекчи дискомфорта).
9
Трябва да се отбие първото дете, преди да имаш второ (би било изморително).
Необходимост да се носят удобни за кърмене дрехи.
9
Детето не яде достатъчно друга храна.
9
Отбиването е стресиращо за детето.
Главен недостатък на кърменето според майките е необходимостта те да бъдат
основната фигура, която се грижи за детето, въпреки че много от майките споделят този
недостатък с уточнението, че за тях лично това не е проблем. Във възрастта 0-2 години
грижите от детегледачка, посещаването на детско заведение или друга форма на грижа от
човек, различен от майката, може да доведе до формирането на несигурна привързаност и
следователно да повлияе негативно много аспекти на детското развитие [11]. Изследвания с
бозайници показват, че дори краткотрайната раздяла с майката води до реакции на дистрес
[8]. Следователно, тази обвързаност е биологично и психологически обоснована и
необходима за оптималното развитие на детето.
Основен недостатък на продължителното кърмене според майките е негативната
нагласа на околните. Липсата на подкрепа от собствената майка и/или от майката на бащата
на детето обикновено е повод за преживяване на интензивни негативни чувства [12] и може
да повлияе върху решението на майката дали да продължи да кърми или да отбие детето порано. Но въпреки отношението на западната култура към дългото кърмене като към странно
явление, то не е прецедент в исторически мащаб [12]. Промяната в обществените нагласи е
въпрос на адекватно информиране от професионалисти, отговорни за това (медицински
специалисти и психолози). Нарваез и колеги [7] алармират за необходимостта от политики,
които да подкрепят кърменето, безопасния съвместен сън, носенето и отзивчивостта към
нуждите на детето като добри родителски практики. Професионалната общност на
психолозите би трябвало да подкрепя осигуряването на ранен опит за детето, който да
стимулира неговото оптимално развитие.
На второ място по честота майките споделят, че кърменето няма недостатъци.
Трудностите и проблемите в началото на кърменето са посочени на трето място. Както вече
беше коментирано, липсата на адекватна подкрепа и медицинските интервенции по време на
раждането са възможна част от причините за наличието на тези проблеми в процеса на
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установяване на кърменето. Същия ранг има и недостатъка, свързан с недоспиването. Сънят
при майките и техните кърмени бебета ще бъде коментиран малко по-късно.
Останалите недостатъци на кърменето и продължителното кърмене са посочени от
малка част (по-малко от 6%) от майките. Някои от тях са сравнително лесно преодолими
недостатъци (носенето на удобни за кърмене дрехи, необходимостта от облекчаване на
дискомфорта в гърдите при по-продължителна раздяла с бебето и др. под.), други могат да
внесат сериозни проблеми в живота на една жена и нейното семейство (влошените
отношения с бащата на детето; необходимостта от лечение на майката с лекарства,
несъвместими с кърменето и др.). Макар и редки като честота, тези неудобства и
недостатъци, свързвани с кърменето от майките, изискват специално внимание и те ще бъдат
обсъждани допълнително. 4
Кърмене и съвместен сън
Голяма част (93,5%) от кърмещите майки спят заедно с децата си (по-често в едно
легло с тях или децата спят в самостоятелно легло без решетка, долепено до общата спалня).
Въпреки че проблеми със съня (на детето, на майката) са отбелязани като недостатък на
кърменето и продължителното кърмене, статистиката на съня според данни от настоящото
изследване на 77 дълго кърмещи майки говори, че 67,5% от тях по-скоро се наспиват и
смятат, че кърменето помага за това. Въпреки наличието на 16,2% от майките, които твърдят,
че не успяват да се наспят добре, част от тях практикуват ставане нощем за кърмене и грижи
за бебето и детето, което разстройва съня им. Само 1,5% от майките, които практикуват
съвместен сън с децата си (спят на едно легло или на съседни легла без преграда помежду
им) споделят, че не се наспиват.
Още от 30-те години на ХХ век западната култура започва да въвежда практики на
самостоятелно спане на бебетата, като ранния продължителен и непробуден сън на бебето се
насърчава и се счита за признак за независимост и зрялост, а също така – за маркер на
ефективна родителска грижа [1].
Моделите на хранене и сън се различават при кърмените и некърмените деца [12].
Човешкото мляко (кърмата) е изключително лесно смилаемо и поради това предполага често
сукане, средно на 20 минути, според антропологични наблюдения [8], включително и почесто кърмене нощем. От друг страна, съвместното спане между майката и бебето
предполага по-често сукане нощем, а това стимулира лактацията [1] и е фактор за успешното
продължително кърмене. Бол и Ръсел правят обзор на многобройни изследвания на
съвместния сън в едно легло на кърмещи се двойки (майка-бебе), според които позицията на
спане на майката осигурява защита на бебето – което предполага инстинктивно поведение на
кърмещата майка. Носенето, съвместния сън и честото кърмене по време на съвместен сън са
характерни практики и при маймуните [8].
Съвместният сън на бебето с родители, които не пушат и не са употребили алкохол, се
оценява по-скоро като безопасно и дори се счита за протективен фактор за синдром на
внезапна детска смъртност. Начините на съвместен сън при кърмещи и некърмещи се двойки
майка-дете се различават значително [1]. Бебето и майката заемат определена позиция на
сън, когото се кърмят, която е инстинктивна [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продължителното кърмене, въпреки неговата непополурност в съвременното западно
общество и битуващите негативи обществени нагласи към тази практика, е част от
еволюционно обусловената ранна грижа за бебето и детето и осигурява основа за неговото
оптимално развитие.
4

Взаимоотношенията в семейната двойка и други значими теми (например кърмене и работна заетост на
жената) са подробно изследвани в проведените интервюта и ще бъдат обсъждани в други публикации.
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Продължителното кърмене, близкия физически контакт, съвместния сън с детето,
осигуряването на основната грижа за детето именно от майката, а не от друг възрастен през
първите две години от живота на детето, откликването на неговите нужди, са аспекти на
подходящи и научно обосновани родителски практики.
Представените в този доклад теми (установяване на успешно начало на кърменето;
предварителни нагласи на майките; предимства и недостатъци на продължителното кърмене;
съвместен сън) от проведено с дълго кърмещи майки изследване е опит за „повдигане на
завесата” на тази скрита родителска практика.
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ЗА-ЩИТА НА ЕГОТО ИЛИ ДИСОЦИАТИВНА СИМПТОМАТИКА
ПРИ ДЕЦА С ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
д-р Илияна Стефанова Кирилова-Мутафова,
зам.-началник на отделение по психиатрия, МИ – МВР
ABOUT THE SHIELD OF EGO OR ABOUT DISSOCIATIVE SYMPTOMS
IN CHILDREN WITH EXTERNALIZED BEHAVIOR PROBLEMS
Iliyana Stefanova Kirilova-Moutafova,
MD, deputy head of clinic at MI of MoI
Засиленият интерес към психичния травматизъм обяснява и голямото внимание към континуума на
дисоциативните разстройства. Дисоциацията е защитен механизъм, навик на ума при доловима
опасност. Всеки човек има различен потенциал да дисоциира и не всички хора, подложени на психично
или физическо насилие, дисоциират. Някои изследвания показват, че дисоциативните симптоми се
срещат толкова често, колкото тревожността, а нерядко се наблюдава и коморбидност. При немалък
брой психични и поведенчески разстройства травматичните преживявания се обсъждат в
етиопатогенетичен план, а при някои директно се свързват с отключването на психичната симптоматика
като напр. реакциите на тежък стрес и разстройствата в адаптацията. При децата с поведенческо
разстройство много често се разкрива и преживяно насилие. В настоящото съобщение се представя
извадка от проучване на 100 деца с екстернализирани поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ
и кризисни центрове и честотата и проявата на дисоциативни симптоми, което от своя страна налага
специфична психотерапевтична работа.
The recently increased interest in psychic traumatism explains as well the great attention to the continuum of
dissociative disorders. Dissociation is a defense mechanism, a habit of mind in subtle danger. Everyone has a
different potential to dissociate, but not all persons, subjects to mental or physical abuse, dissociate. Some
surveys show that dissociative symptoms occur as often as anxiety and frequently comorbidity is observed. In
significant number of mental and behavioral disorders traumatic experiences are discussed in etiopathogenеtic
discourse, and in some cases are directly associated with the onset of mental symptoms such as for instance
reactions to severe stress and adjustment disorders. Children with behavioral disorder often reveal experienced
abuse as well. This paper presents a sample survey of 100 children with externalized behavioral problems
accommodated in EBS, crisis centers, and shows the frequency and occurrence of dissociative symptoms, which
in its turn requires specific psychotherapeutic efforts.

Дисоциацията е психичен процес на нарушена връзка между мисленето, спомените,
чувствата, действията или усещането за идентичност в индивида. Дисоциацията може да
бъде разглеждана като примитивна, протективна психологична защита срещу изключителна
болка. Дисоциативната защита не се предизвиква лесно, тя не се пилее за обичайни събития.
По времето, когато човек дисоциира, известна част от достоверна информация като чувства,
спомени и физически усещания се държи изолирана от останалата, с която нормално би
трябвало да се свърже. Дисоциацията като континуум се разполага между непатологичните
често срещани промени на съзнанието (напр. пълното поглъщане на вниманието от филм, с
изключване на околната среда от възприятието) и най-крайният й вариант – дисоциативното
разстройство на идентичността [1]. Някои изследвания показват, че дисоциативните
симптоми се срещат толкова често, колкото тревожността [4]. Дисоциативни симптоми като
деперсонализация се срещат при редица психични разстройства като остро и
посттравматично стресово разстройство, паническо разстройство, афективни разстройства,
хранителни разстройства, гранично личностово разстройство (DSM – IV въвежда и "тежки
дисоциативни симптоми" като диагностичен критерий), но същевременно са ядрени
симптоми на дисоциативните разстройства. Дисоциативната амнезия се характеризира с един
или повече епизоди на субективна загуба на епизодични спомени. Дисоциативната фуга се
представя с внезапно, неочаквано излизане от дома или дадено място, заедно с временна
неспособност за спомняне на миналото. Съществува объркване относно собствената
идентичност или временно се приема нова, което се наблюдава и при дисоциативното
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разстройство на идентичността. Деперсонализацията се отнася до хронично или повтарящо
се чувство на недействителност или отчужденост спрямо собственото Аз, собственото тяло,
собствените действия и към заобикалящата среда, често придружени от хипоемоционалност.
В две трети от случаите деперсонализацията протича хронично с постоянен или променлив
интензитет, в останалите случаи – епизодично [10]. При дисоциативното разстройство на
идентичността (DIS) засегнатите лица се изживяват с различни „части“ на личността, които
имат собствени спомени и специфичен относително траен модел на възприятие, отношение и
мислене относно другите и себе си. Съществува и неуточнено дисоциативно разстройство
като на преден план се проявява дисоциативен симптом, без да са изпълнени критериите за
гореописаните типове. Основната разлика в двете класификационнни системи е поставянето
на конверсионното разстройство към соматоформните разстройства в DSM-IV. В DSM-V
една група от неуточненото дисоциативно разстройство (NNBDS-I) е класифицирано в DIS,
поради припокриване на критериите и сравнително високите си нива на разпространение.
Като конверсионно разстройство се означава неврологичната проява на симптоми като
загуба на съзнателна двигателна активност или на сетивни функции, псевдоепилептични
припадъци и синкопи без обуславящи неврологични причини. Емпирично най-добре
подкрепеният е травмо-етиологичен модел – що се отнася до дисоциативна амнезия и фуга –
това са острите единични събития и комплексните травми в отношенията, свързани с
насилие и депримираност в детството, по отношение на DIS и NNBDS-I [1]. Наследствената
предразположеност към дисоциативни модели на реакция на стрес също е обсъждана.
Моделът диатеза (διάθεσις) – стрес като че ли се отнася най-вече за деперсонализацията.
Налице е връзка с емоционално насилие в детството и при уязвими лица, дестабилизиращи
емоционални състояния биха могли да предизвикат деперсонализация. Болезнените
преживявания могат да станат по-малко интензивни при промяна във възприятията –
деперсонализация и дереализация; могат да бъдат забравени – дисоциативна амнезия; или
могат да бъдат приписани на някой друг – дисоциативно разстройство на идентичността. С
голямо съгласие се приема, че дисоциативните разстройства в голям процент са елаборация
на травмени преживявания. Комплексното посттравматично стресово разстройство (C-PTSD)
е психично нарушение е с ясно очертан екзогенен характер и причинно-следствена връзка с
външен стресор; следствие e от продължително излагане на малтретиране, злоупотреба в
грижите или изоставяне, което води до липса или загуба на контрол, безпомощност и
нарушения на идентичността. C-PTSD е различно от, но сходно с посттравматичното
стресово разстройство (PTSD), соматизационното разстройство, дисоциативното
разстройство и граничното личностово разстройство. Въпреки това, C-PTSD не е прието от
Американската психиатрична асоциация като психично разстройство. Не е включено в DSMIV, както и в DSM-V. Описано е за първи път през 1992 г. от Judith Herman в книга й „Травма
и възстановяване”. Формите на травматизъм, свързани с C-PTSD включват история на
продължителна сексуална злоупотреба (и особено на детската сексуална злоупотреба),
физическо насилие, емоционално насилие, домашно насилие – всички повтарящи се травми,
при които е налице действителна или възприемана невъзможност за жертвата да избяга [7].
Тези лица демонстрират липса на доверие, социална изолация, проблеми с границите,
затруднено възприемане и реагиране на емоционалните състояния на другите, както и
липсата на емпатия; затруднено идентифициране и изразяване на емоции и вътрешни
състояния, трудности при заявяването на нужди и желания; амнезия, деперсонализация,
нарушена памет за значими събития; проблеми с контрола на импулсите, агресия и
самодеструктивно поведение; нарушения във вниманието, проблеми в екзекутивните
функции като планиране, иницииране, започване и мониториране на дадена задача,
трудности при обработката на нова информация, проблеми с „причинно-следственото“
мислене, както и комуникативни нарушения. Селф-концепцията също показва нарушения
под формата на разпокъсан и несвързан автобиографичен разказ, ниско самочувствие и
преживяване на срам.
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Децата, преживели малтретиране, често показват промени в регулацията на афекта и
импулсите, промени във вниманието и когницията, промени в себевъзприемането, промени
във връзката с другите. Малтретираните деца по-често са импулсивни, хиперактивни,
депресивни, с поведенчески разстройства, обучителни проблеми и понякога със злоупотреба
с вещества. Малтретирането на детето съдейства за бъдещо поведение на насилие чрез
увреждане или снижаване на определени умения. Децата, при които отрицанието не е
дълбоко, преживяват отново травмата и могат да бъдат екстремно агресивни [2].
Разстройството в поведението е повтарящ се и персистиращ поведенчески модел, при
който са налице:
1. агресия към хора или животни,
2. унищожаване на собственост,
3. измами или кражби, и
4. тежки нарушения на правилата.
Диагнозата изисква три от тези критерии за последните 12 месеца и най-малко един
през последните шест месеца.
DSM разделя поведенческо разстройство на подтипове във връзка с началото на
проявата:
1. настъпило в детството, ако всяко едно поведение възниква преди 10-годишна
възраст;
2. юношеско начало, ако не поведението не е наблюдавано преди 10-годишна
възраст; и
3. с неуточнено начало, ако не е известно дали има поведенчески проблеми преди 10годишна възраст.
Това разделяне е с цел подпомагане на прогнозата. DSM също така позволява
посочване на тежестта като лека, умерена или тежка [3]. Диагностичният протокол за
поведенческото разстройство в DSM – V не е променен, с изключение на добавянето на
спецификатор „с ограничени просоциални емоции” [6]
Според Американската академия по детска и юношеска психиатрия
разпространението е между 1.5% и 3.4% от детската популация. Съотношението на
момчетата за момичетата е 5:1, но разликата се намалява с напредване на възрастта. При
децата с поведенческото разстройство с начало в детството се наблюдава по-голяма честота
на неврологични симптоми и психически разстройства, ниско IQ, коморбидност с
разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, прояви на агресия и по-висока
честота на разстройството сред родствениците, отколкото при децата с по-късно начало [5].
Често при децата с екстернализирани поведенчески проблеми се наблюдават липса на
емпатия, погрешно схващане намеренията на другите, липсата на чувство за вина или
разкаяние и ниско самочувствие.
Има множество рискови фактори, свързани с развитието на поведенческо
разстройство. Най-общо те могат да се обобщят като рискови фактори от страна на детето и
рискови фактори от страна на обкръжаващата среда. Докато нито един рисков фактор сам по
себе си не е предиктивен за развитието на поведенческо разстройство, вероятността e повисока при тяхното кумулиране.
В настоящото съобщение се прави връзка между преживяното насилие, развитието на
поведенческо разстройство и наличието на дисоциативни симптоми. При децата с
поведенческо разстройство на преден план вниманието се фокусира върху поведенческите
проблеми и много рядко се проверява за дисоциативна симптоматика. За периода 2012-2013
г. от преминалите деца в ДВНМН-СДВР бяха изследвани и диагностицирани (по критериите
на DSM-IV) 100 непълнолетни с поведенческо разстройство, на възраст 15-17 години, от
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които 62 момчета и 38 момичета. Всички те имаха съдебно решение за настаняване във ВУИ,
СПИ и кризисни центрове. Използвани бяха полу-структуриран въпросник, за да се събере
социално-демографска информация, засягаща протичането на разстройството и клинично
интервю, насочено към дисоциативна симптоматика [11]. Деперсонализационните симптоми
бяха оценени чрез въпроси от Кеймбриджска деперсонализационна скала [9].
От изследваните деца 29 момчета и 17 момичета бяха с начало на разстройството
преди 10-годишната им възраст. Чрез събраните данни и проведените интервюта се установи,
че при 75 от децата има данни за преживяно насилие в миналото. Най-често се съобщаваше
за физическо малтретиране в дома, присъствие на побои спрямо единия родител (майката),
неглижиране, а 14 от децата (12 момичета) споделяха за извършени спрямо тях и
насилствени сексуални действия. Резултатите показаха, че при 18 от децата (11 момичета и 7
момчета) с поведенческо разстройство (24% от споделилите за преживяно насилие) се
наблюдава дисоциативна симтоматика. При три от момичетата по време на престоя им в
институции са били наблюдавани неепилептични тонични пристъпи (дисоциативни гърчове),
които са се появявали внезапно, в периоди на емоционален стрес. Предхождани са били от
заекване, плач, мускулна скованост, страх. Дисоциативна амнезия за периодите около
травматичните периоди се разкри при две момичета и едно момче. При 12 от децата беше
отчетена деперсонализационна симптоматика. Деперсонализационните симптоми бяха найинтензивни по тежест и честота на проява при момичета, които споделяха за преживени в
миналото комбинирана (сексуална и физическа) травми. Чувството на отделяне от тялото бе
най-често споделяния симптом. Децата още споделяха: „виждам себе си в огледалото като
компютърна версия”, „усещам части от мен като чужди”, „аз се видях отвън, как плача”,
„това беше направено с мен, но не се случи с мен”, „имам чувство, че го прави някой, а не
аз”. На децата им беше трудно да опишат броя и честотата на тези преживявания.
Тъй като тази област е в ранен етап на развитието, тези данни трябва да се разглеждат
като предварителни и тъй като областта се развива, те ще бъдат променяни, за да се включат
нови изследвания в диагностиката и лечението. В действителност, литературата прегледана
тук обхваща над 25 години на докладване за дисоциативни феномени при деца и вече
показва промени в акцентите и препоръките с течение на времето [8]. Въпреки условния
характер на познанието, все пак е важно да има някои насоки в диагностицирането и
терапията на дисоциативната симптоматика, поради следните причини: дисоциативните
разстройства, които започват в детството или юношеството, често персистират и нерядко
биват последвани от психични разстройства. Приблизително 40% от децата с поведенческо
разстройство като възрастни имат нарушения по ос II – антисоциално личностово
разстройство [5]. Изглежда деперсонализацията е най-честият симптом при деца с
поведенческо разстройство, преживели насилие в миналото си. Тези данни имат директно
значение в практически план. Те биха ни насочили да сме по-подробни и целенасочени при
вземането на история от деца, преживели насилие, които са ангажирани в разрушителното
поведение. Разбирането за травмения произход (когато той е налице) на дисфорията,
враждебността и агресивното поведение дава друга перспектива на работата с деца с
поведенческо разстройство, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове. Коморбидността
утежнява прогнозата и изисква индивидуален психотерапевтичен план, който следва да е
насочен към повишаване на интеграцията и намаляването на дисоциативната сиптоматика.
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THE INFLUENCE OF ANXIETY OVER THE CONTENT OF DREAMS
Diliana Vasileva Beeva, second year psychology student,
Yuliyan Georgiev Georgiev, second year psychology student,
Hristina Georgieva Damyanova, second year psychology student
Резюме: Изследването представлява опит за съпоставка на данните от анализ на сънища, синтезирайки
ги с цветовата диагностика на Макс Люшер и въпросника за тревожност на Чарлз Спилбъргър, който е
един от малкото, позволяващи диференцирано да се измерва тревожността като личностно свойство и
като моментно състояние. За анализ на сънищата е използвана неструктурирана анкета, събираща
повече
информация
относно
ИЛ
и
разказания
от
него
сън.
Общият брой изследвани лица е 30, като 15 от тях са мъже, а останалите жени, на възраст между 17 и 26
години. Формулираната хипотеза бе, че тревожността може да се прояви и в едно алтернативно
състояние на съзнанието като съня. Самият експеримент бе проведен в няколко части: 1.) ИЛ разказват
свой скорошен сън, който бива записван 2.) На ИЛ е приложен „осемцветният тест“ на Макс Люшер, с
цел да бъде определено емоционалното състояние, непосредствено след разказването на съня; 3.) ИЛ
попълват въпросника за изследване на тревожността STAI на Чарлз Спилбъргър и 4.) Неструктурирана
анкета, специално създадена за всяко ИЛ, с цел да донесе повече информация за конкретния сън.
Хипотезата, че хората, при които се наблюдават повисоки нива на тревожност, „изпълват“ и своите
сънища с тревожно съдържание и почесто запомнят сънища от този тип, се потвърди. В доклада са
представени и допълните изводи, произтекли от изследването.
Abstract: The study represents an interesting attempt to compare the data from dream analisys, synthesising
them with the color diagnosis by Max Luscher and Charles Spielberger’s anxiety questionnaire, which is one of
the few allowing differential measurement of anxiety both as a personal trait and a momentary state. An
unstructured poll, containing more information regarding the IP(investigated person) and the narrated dream,
was used for the analysis of dreams.
The total count of IPs is 30 – 15 of them male, and the other 15, respectively - female, ranging between 17 and 26
years of age. The formulated hypothesis was, that anxiety can manifest itself in an alternative state of mind,
which is precisely - a dream. Thus the experiment was divided in several parts: 1.) IPs share a recent dream of
theirs, which is recorded; 2.) The “8-color test” is applied to them immediately after, in order to define the
emotional state; 3.) IPs complete the anxiety questionnaire; 4.) Last comes the unstructured poll, unique for
every other IP, the purpose of which is to bring more information for the concrete dream.
The hypothesis that people with higher levels of anxiety also fill their dreams with anxious content and
remember them more often was confirmed. Additional conclusions from the study have been included in the
report.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Провеждането на изследване, свързано със сънища, беше продиктувано от общия ни
интерес към тази, така любопитна и изпълнена със загадки тематика. Нашият
изследователски екип си постави за задача да изследва връзките между сънищата с
тревожността – присъща за всяко едно човешко същество. Това състояние на дисбаланс,
което представлява тя, оказва влияние върху нормалния ход на развитие на всеки един от
нас. Основният въпрос, който подложихме на тест бе: “Дали тревожността може да се
прояви и в едно алтернативно състояние на съзнанието, а именно – съня?“
След подбора на изследвани лица, организиране на тихо помещение, в което да бъде
проведено изследването, формулиране на задачи и цели, самият експеримент бе проведен в
четири части: 1.) ИЛ разказват свой скорошен сън; 2.) На ИЛ е приложен “осемцветният
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тест“ на Макс Люшер, с цел да бъде определено емоционалното им състояние,
непосредствено след разказването на съня; 3.) ИЛ попълват въпросника за изследване на
тревожността STAI (State-Trait Axiety Inventory) на Чарлз Спилбъргър и 4.) Неструктурирана
анкета, чиято цел е да донесе повече информация за сънищата на ИЛ, най-вече за разказания
сън, както и известна доза допълнителна информация около лицето.
Целта на нашето изследване беше да се установи дали хората, при които се
наблюдават по-високи нива на тревожност, „изпълват“ и своите сънища с тревожно
съдържание.
II. МЕТОДОЛОГИЯ
В изследването, общо участват 30 лица – 15 мъже и 15 жени. При подбора на лицата,
нашият екип използва вероятностен подход, т.е. тяхното участие в експеримента беше
предварително определено. Дефинирахме популацията към която ще се насочим – мъже и
жени на възраст между 17 и 26 години. За включването им в извадката си служихме с метода
на клъстъра, тъй като популацията към която се насочихме е твърде голяма и преценихме, че
е непрактично да се прави рандомизиран подбор, човек по човек. Индивидите са подбрани
от клъстъри, както се срещат в обществото. Смятаме, че има достатъчно индивидуални
различия между изследваните лица и че приликите между тях, ще са единствено на база
вероятност.
Работата по изследването стартира с подбора и разпределението на таргетираните
изследвани лица. Изискването за участие в експеримента беше изследваните лица да помнят
своите сънища и най-вече да имат желание да споделят един скорошен сън с член на нашия
екип. Популацията към която се бяхме насочили се стесни значително, благодарение на това
наше изискване.
Изследването беше проведено в тиха и спокойна среда, като на всяко ИЛ беше
осигурено необходимото време, за да сподели свой сън, впечатления и усещания, а и да
попълни двете методики. От етични съображения на всяко изследвано лице беше
предоставена декларация, с която да потвърди съгласието си за участие в изследването. За
същинската част от експеримента – споделянето на сън, използвахме следната инструкция:
„Ще те помоля да се отпуснеш максимално и да ми се довериш. Това, което искам от
теб е да ми разкажеш един свой скорошен сън. Ако се сещаш за няколко, избери сам кой да
ми разкажеш. Ще те помоля, докато разказваш да не се опитваш да интерпретираш съня
и ако не се сещаш за някой момент или детайл от него – просто да го пропускаш и да
продължиш с разказа. Имаш ли въпроси? Добре. Когато си готов/а можеш да започваш.“
Всяко ИЛ разказваше избран от него сън, като задачата на всеки член от екипа, беше
да си води подробни записки. След приключването на тази фаза от изследването,
пристъпвахме към методиката на Макс Люшер („Осемцветния тест на Макс Люшер“), която
чрез функцията на цвета, предоставя данни за експресията на психо-емоционалното
състояние при ИЛ, като това дава информация за емоциите, които предизвиква съня
непосредствено след разказването му. За този етап на изследването използвахме следната
инструкция:
„Давам ти тези осем цветни картончета. Разгледай ги добре. Това, което искам от
теб е да избереш цвета, който ти харесва най-много. Избери цвета сам за себе си, без да се
опитваш да го свързваш с някакви други неща – облеклото ти, любимия ти цвят и т.н.“
След първото подадено картонче, ИЛ биваше молено да предостави следващият, найприятен за него цвят и така процедурата продължаваше до последното подадено картонче.
На ИЛ бяха предоставяни два опита, като между първия и втория, всеки от
експериментаторите изчакваше приблизително 2 минути, след което разбъркваше
картончетата и процедурата започваше наново. ИЛ изрично бяха предупредени, че този
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метод не цели да изследва тяхната памет, затова и не трябва да подават картончетата в същия
ред като при първия опит. Нашият екип избра да направи втора ранжировка, за да повиши
надеждността на изследването, макар и да е известно, че тя не е необходима.
След приключването на тази фаза от изследването, на всяко ИЛ беше предоставен
въпросникът за изследване на тревожността на Ч. Спилбъргър (STAI). С него имахме за цел
да проверим както моментната тревожност, така и тревожността-черта.
Последната фаза от изследването беше неструктурираната ни анкета, в която на всяко
изследвано лице бяха задавани въпроси за неговата личност, въпроси относно съня, който е
разказал и неговата интерпретация на съня. Повечето въпроси в анкетата бяха индивидуални
за всяко лице и свързани с всеки конкретен сън и плод на креативността на всеки един член
от нашия екип.
След същинското изследване, екипът ни премина към обработка на данните, както и
„извличането“ на маркери за тревожност от всеки един разказан сън.
III. РЕЗУЛТАТИ:
Интерпретация на резултатите:
Ключ към STAI:
До 35 – ниска тревожност
35- 44 – умерена тревожност
Над 45 – висока тревожност
М. Люшер предлага следните обозначения, за да се оценят интензитета на състоянието на
тревожност и силата на компенсационните тенденции:
! – ако основен цвят стои на шесто място (допълнителен на трето място).
!! – ако основен цвят стои на седмо място (допълнителен на второ място).
!!! – ако основен цвят стои на осмо място (допълнителен на първо място).
Основни цветове - син, зелен, червен, жълт
Допълнителни цветове - лилав, кафяв, черен, сив
Поради качествения характер на изследването, анализът на получената информация от
разказаните сънища беше насочен към откриването на маркери за тревожност и обвързването
им с резултатите от STAI и осемцветния тест на Макс Люшер.
ИЛ 1: Маркери за тревожност в съня - стресова ситуация – минути преди изпит, паника,
поради липса на нужните учебни материали, чувство за безизходица. Резултатът от Люшер
включва 5! – при първият и 3! - при вторият опит . Според първия опит от осемцветния тест
ИЛ преживява наличните житейски обстоятелства като враждебни спрямо себе си, старае се да
избегне социалните контакти, да ограничи хората, с които общува, въплътен в страх от
разочарования и загуба на влияние. Вторият опит индикира отделяне на по-голямо значение не
на сътрудничеството и хармонията, а на предмета на самата дейност, която, според ИЛ, ще
доведе до достигането на хармония и емоционална удовлетвореност. Въпросникът за
тревожност на Спилбъргър показва умерена такава (36 – при моментна тревожност и 37 – при
тревожност-черта).
ИЛ 2: Маркери за тревожност в съня - къщата на бащата на ИЛ, с когото той рядко се
вижда, тъмна вечер, страх от тъмнина, зомбита и върколаци, разделени на глутници,
преследването. Според първия опит от осемцветния тест ИЛ изпитва потребност от покой,
защитеност от външни въздействия. Съществуващо положение е неудовлетворително за него.
Вторият опит индикира стремеж към хармонично съчетаване на спокойствие и подтик към
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активност, желае да контролира събитията в своя живот. Преживява усещане за напрегната
въвлеченост в заобикалящите го събития. Според въпросника за тревожност на Спилбъргър
демонстрира умерено (35) ниво на тревожност, когато става въпрос за моментното си
състояние и отново ниска (28) тревожност, когато става въпрос за тревожност-черта.
ИЛ 3: Маркери за тревожност в съня - непознат мъж, взима ИЛ със служебна кола,
страх от непознатото, властна позиция, която искат да му отнемат, усещане за напрежение,
изливане на някаква течност, запалена пура, запалка пада на пода. ИЛ се подпалва, а
непознатият се смее. Осемцветният тест на М. Люшер разкрива, чрез поставянето на
виолетовото на 6-та позиция сдържане на чувствата, насоченост на вниманието към
собствените усещания; чувствителност към самовъзприятието, а черният цвят на последна
позиция говори за противопоставяне по-успешно на външните забрани и не позволява те да
попречат на реализацията на собствените му намерения. Сравнявайки резултатите от двете
части на въпросника за тревожност на Спилбъргър, които сочат за високо ниво на моментна
тревожност (47) и тревожност-черта (51), можем да заключим, че в ситуацията, в която е
подреждало цветовете на Люшер, ИЛ се е чувствало предразположено към самата задача.
ИЛ 4: Маркери за тревожност - медицински сестри му казват, че страда от болест и
настояват да му поставят инжекция, приковават ИЛ до стена, усещане, че те искат да го убият,
замеряне с ножове, в опит на самозащита, хора, от неговият гимназиален клас, призовават
египетския бог Анубис, който да изцели душата му, запознанство с бога и разговор между
двамата, в който Анубис споделя оплаквания от тежката си професия. Резултатите при Люшер
показват липса на силна тревожност, самоопределение и самообладание, готовност към покой
без напрежение, което се застъпва от теста на Спилбъргър, който показва ниска моментна
тревожност и умерена принципна.
ИЛ 5: Маркери за тревожност – хотел във Виена, тенис корт, разговор с непознат
треньор, бегли спомени за пътя до хотела, говори с брат си, който му се кара, паника на
метростанцията, защото идващият влак е последен. При първия опит на Люшер баловете на !
са = 3, стремеж към преживявания, протест и оттегляне от ситуацията; съпротива на
личността, а при втория са 2 - не понася, когато околните показват недостатъчно уважение към
него. Това може да се приеме за умерена тревожност, която показват и тестовете на
Спилбъргър за момента и постоянна такава. Умерената тревожност-черта вероятно поражда и
моментната такава.
ИЛ 6: Маркери за тревожност – ИЛ е зад своя блок, приятели, неговият дядо, стигат до
кръстовище и местоположението им се променя – те са в селото на ИЛ, контейнери, които
решават да бутнат, повторна смяна на местоположението – на плаж са, охраната на бара прави
проблем на дядо му, двамата нанасят удар на охранителя. Резултатът му от Люшер включва 5!
При първият и 7! при вторият опит. Поставянето на виолетово на първо място при първия опит
показва предпазливост, а на черното на първо при втория – изразяване на протест и
негативизъм, вероятни породен от спомена за съня маркерите за тревожност – честата смяна на
местоположението и насилието. Спилбъргър показва отвсякъде ниска тревожност.
ИЛ 7: Маркери за тревожност - апартамент, „нагъчкан от мебелировка“, „тъмно и има
растителност“, бавачка с 2 деца – момче и момиче влизат в апартамента, бута се някаква свещ
и пламва пожар, отново чукане на вратата, но вратата изчезва. Няма с какво да бъде изгасен
пожарът. В тоалетната има кофа, но е спукана. ИЛ споделя, че сънува това в „период на изпити
и напрежение“. При първият опит ! балове липсват - центрирана върху собственото си Аз
дейност е насочена към завоюване признанието на обкръжаващите, а при втория сборът е
равен на 2 - стреми се да преживее интересни и увлекателни събития, за да може, както си
представя, другите да се възхитят от неговото обаяние. Това се застъпва с умерената
тревожност показвана в тестовете на Спилбъргър. Вероятна причина за част от безпокойството
е пожарът и опасността за живота, но заради честото сънуване на тази случка не й обръща
внимание.

1294

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

ИЛ 8: Маркери за тревожност - ИЛ се намира в своя апартамент, в северната стая, която
в реалността рядко посещава, гости, стоят в хола, в съня е на 9-10 години, взима половината
жълтици, за да не бъде заподозрян, но се отказва и ги връща, вратата се отваря и приятелката
на неговата майка влиза. Балът на тревожност при първи опит на Люшер е 3 - нуждае се от
любов и добри отношения с околните, а при втория – 4 - ситуацията тук и сега се възприема
като изпълнена с трудности. Неговата активност е насочена към постигането на успех, но
неговите действия реално са имали неопределени резултати и са довели до усложнения.
Лицето е с умерена моментна, но висока принципна тревожност, което вероятно поражда
разместването на основните цветове, и тревогите, изразени от теста на Люшер, както и от
маркерите за тревожност в съня – страхът от заподозряване.
ИЛ 9: Маркери за тревожност – улица в центъра, на която няма никого и е късен
следобед, срещу едно кафене стоят две момчета. Едно от тях минава от лявата му страна и го
наръгва с нож. Първият опит на Люшер е със сбор от 5 - текущата ситуация е източник на
значителен стрес, тъй като по някаква причина неговите надежди са попарени и той не е в
състояние да определи, на момента, какви да бъдат по-нататъшните му действия, а вторият от
1 бал ! - опитва се да игнорира физическите потребности на своя организъм, защото смята, че
те му пречат да постига други, много по-важни за него цели. Лицето е с ниска тревожност
според Спилбъргър.
ИЛ 10: Маркери за тревожност - ИЛ е в Лондон с някакъв богат човек. Запознава се с
момиче, което много прилича на негова позната в реалността. На път за пица, в автобус за Лос
Анджелис, го водят в църква, за да бъде оженен на сила. ИЛ има чувството, че е в друго
измерение и бяга от сватбата. Момичето от съня му напомня на негова позната, която е
наранил с поведението си в реалността. Твърди, че тя е била влюбена в него, но той се е
държал „лошо“ с нея. Няма ! балове при Люшер - напрежение на волята, възприятие на
възбудата за разреждане на напрежението, а и Спилбъргър потвърждава ниската тревожност
на ИЛ.
ИЛ 11: Маркери за тревожност - спускане с парашути, появява се стена на пътя на
парашутистите, вместо сблъсък се получава преминаване към следващо „ниво“ – лабиринт със
сини упътващи знаци. ИЛ изостава от останалите, намира „изоставена“ врата, преминава и
влиза в бяла стая като чакалня за лекарски кабинет с множество врати, красива циганка ѝ
обяснява, че се намира в „Училище за тайни“. ИЛ отказва да разбере бъдещето си и с плясък с
ръце се телепортира. Резултатът на ИЛ от Люшер включва 4! - при първият - стремеж към
покой, умение да се ограничават собствените претенции; готовност към компромиси, 1! - при
вторият опит - настоява на това, че целите му са реални и не се е отказал да се стреми към тях,
често въпреки противодействието на външни обстоятелства. Нетърпим е към слабостите на
другите. Поставянето на сивото на първо място при първия опит показва предпазлива
сдържаност, затвореност, а на червеното на първо при втория – жажда за активно участие,
която смяна може би е резултат от преценяването на ситуацията и отказване от
резервираността. Спилбъргър показва ниска моментна тревожност и висока тревожност-черта.
ИЛ 12: Маркери за тревожност - ИЛ сънува себе си и едно момиче, село, до висока
планина, момичето хуква да се катери, пада в пропаст. ИЛ знае, че ако направи една крачка ще
падне и ще умре, затова не предприема действие. Връща се обратно в селото, търси помощ.
Събира се група, но не успяват да я открият. ИЛ прекарва няколко дни в селската кръчма,
давейки мъката си в алкохол. Старец му съобщава, че момичето е намерено, но е в кома.
Момичето оздравява. Резултатът му от Люшер включва 5! при първият опит - чувство на
безсилие, поради отсъствие на желаното взаимно разбиране със значимите партньори и 7! при
вторият опит. Поставянето на кафявото на първо място при първия опит показва бягство от
проблемите, и на жълтото на последно при втория – безпокойно напрегнато очакване, което
личи и в съня. Спилбъргър показва ниска моментна и висока принципна тревожност, което
показва спокойното състояние на ИЛ по време на изследването.
ИЛ 13: Маркери за тревожност в съня - час по физическо възпитание, играе се

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1295

баскетбол, разбито игрище. Идват чудовища, ръководени от „нещо с череп, вместо с глава“.
ИЛ се озовава в Созопол, стига до сграда, в която живее баща му. Озовава се в коридор, с две
врати, дясната е отворена. Вижда се огледало и отражението на бледа жена. Вратата се затваря.
Зад другата врата - празен апартамент, образът на експериментатор, който го е моли да му
разкаже сън, но негов деформиран образ – вещица с големи нокти и разрошена коса, която
казва: ”Издай ми тайната“. ИЛ взима хапче, потича пяна от устата му и умира. Според
Спилбъргър лицето е с ниска моментна и ниска принципна тревожност. Черното на първа
позиция означава израз на протест и негативизъм и е възможно, противопоставяне и
дистанциране от обкръжаващите го неща.
ИЛ 14: Маркери за тревожност - 65-та аудитория на Софийски университет, разделена
на три сектора, много хора са там за концерт, скарване с брат си, ИЛ изведнъж е до асансьор,
появява се скъп за него човек. Резултатът му от Люшер включва 5! при първият - застой в
стимулацията, раздразнителност, задръжки на импулсите, досада, при неудовлетворяване на
претенциите му прибягва до разрив на отношенията. 7! при вторият опит - протест и оттегляне
от ситуацията; съпротива на личността. Спилбъргър потвърждава напълно това. Поставянето
на виолетово на първо място както при първия, така и при втория опит показва предпазливост.
ИЛ 15: Маркери за тревожност в съня – ИЛ е пред огледало. Изведнъж гледа себе си от
огледалото, плешивина отстрани на главата, втора плешивина на тила, върху която има пъпка.
Това е повтарящ се често сън. Резултатът му от Люшер включва 2! при първият предразположеност към повишена чувствителност , 5! при вторият опит - счита, че пътят към
желаните цели е преграден с препятствия. Поставянето на червеното на първа позиция при
първия опит индикира стремеж към преживявания и жажда за активно участие, а изборът на
виолетово на първо място при втория опит показва предпазливост. Спилбъргър показва
отвсякъде ниска такава.
ИЛ 16: Маркери за тревожност в съня – джунгла, ИЛ носи мачете – сече лияни, минава
през реки, самотен плаж с една плажна кърпа, ляга и заспива. Събужда се на плажа с много
кърпи, върху които стоят близки. Няма джунгла, а езерце и планини. „Лошо усещане“, след
което го заливат вълни, става дух и космически кораб спира над езерото. Изключително
високите балове за тревожност – 10!, както при първия, така и при втория опит от теста на
Люшер - изразяване на протест; негативизъм; агресивно-деструктивна динамика на импулсите,
Чувствителен и отзивчив, обаче в него се усеща някакво психично напрежение. Високата
тревожност на ИЛ според Спилбъргър.
ИЛ 17: Маркери за тревожност в съня - Философския факултет на Софийски
университет, в градината има маси и столове, ИЛ е заобиколено от познати хора. Изведнъж
действието се пренася пред Стопанския факултет, но ИЛ е сякаш в аудитория и има чувството,
че е на интервю. Идва някаква непозната личност, сякаш български политик, говори на
английски, с лошо произношение. При първия опит на Люшер баловете на ! са = 6 - възприема
препятствията по пътя за достигане на своите цели като непреодолими, а при втория на 3 изпитва опасения, че могат да му попречат да направи това, което той/тя иска, а това е да
разшири своята сфера на дейност. Резултат за умерена тревожност показват и тестовете на
Спилбъргър за момента и постоянна такава.
ИЛ 18: Маркери за тревожност в съня - работното място във верига за бързо хранене.
Ден на детето. Дете си поръчва голям шейк със сос барбекю. ИЛ се замисля не за абсурдността
на поръчката, а липсата на големи шейкове в менюто. Изпълнява поръчката и слага две сламки
в чашата. Всички деца са с такива шейкове и пръскат персонала. Течността е изгаряща.
Персоналът отвръща с олио. Децата и родителите им пищят, започва целене с яйца и домати.
Резултатът му от Люшер включва 5! при първият опит - иска другите да го/я възприемат като
необикновена личност, затова през цялото време е нащрек – за да вижда как другите реагират
на неговите/нейните действия, 3! при вторият опит - продължително сдържаната възбуда,
предизвикана от опитите за съпротива срещу външния натиск, рефлектира в непостоянност,
раздразнителност и нетърпеливост. Поставянето на виолетово на първо място при първия опит
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показва предпазливост. Въпросникът за тревожност на Спилбъргър показва ниска моментна и
висока принципна тревожност.
ИЛ 19: Маркери за тревожност в съня – ИЛ спи в стаята си, крясъци, в коридора, вижда
огромни чудовища – великани, изчезват. ИЛ тича навън и вижда лисица, която го хапе по
крака, „пребива“ я и тя проговаря. Моли го да я остави. ИЛ показва паралелни резултати и по
двата теста – първият опит на Люшер е с много висок бал за тревожност (9!) - чувства, че не е
в състояние да отстрани съществуващите проблеми, но се опитва колкото се може по-добре да
използва обстоятелствата, такива, каквито са, а при Спилбъргър моментната тревожност
отговаря напълно на това. Принципната тревожност, както и резултатът от бала от втория опит
на осемцветния тест, обаче са индикатор за умерена такава.
ИЛ 20: Маркери за тревожност в съня - на море със семейството си. Морето е помалко, напомня река, дървета правят сянка. Вълни заливат сестра му, започват да заливат и
ИЛ. Разотиват се, но ИЛ е забравило личните си вещи. Решава да се върне, но се отказва,
защото вълните са покрили всичко. ИЛ споделя, че фрагментът с вълните е част от патерн –
често сънува вълни, които да заливат познати или приятели, на различни места. Ниският бал
(1! и 3!) за тревожност според теста на Люшер - пълен с очаквания и надежди. Но тъй като се
опитва необмислено да разпростира своята дейност в много и различни насоки, то е много
вероятно да разпилява силите си и да не постига желаните резултати, е придружен с
високият(48) резултат от въпросника на Спилбъргър, отнасящ се до моментната тревожност на
ИЛ, но ниската(33) принципна тревожност.
ИЛ 21: Маркери за тревожност в съня - ситуация, която е като коледна, дълга маса с
хора, подаръци (под формата на писма). Не харесва един, а иска този на съседа ѝ, с по-хубава
опаковка. Поява се скорошен обект на желания на ИЛ, който показва символичен предмет със
сантиментална стойност за ИЛ и казва, че е бил за ИЛ, но се е паднал на друг. Липсата на
балове за тревожност при първият опит - изпитва усещане, че от другите го отделя
психологическа пропаст, която според него ще се запълни, ако стане популярен сред тях и
получи тяхното възхищение, появяват се 4! такива при втория - предразположеност към
повишена чувствителност, се застъпва с ниската моментна и високата принципна тревожност
показвана в тестовете на Спилбъргър.
ИЛ 22: Маркери за тревожност в съня - море. Топло е, много хора, аквапарк. ИЛ се
оказва единствения човек, високо на пързалка. Пуска се и тя се разпада, „изхвърча“ и излиза
извън водата. Това се повтаря няколко пъти. Първоначалният опит с теста на Люшер показва
4! бала на тревожност, но при следващия такива липсват. Виолетовото на първа позиция при
първия опит е индикатор за стремеж да очарова другите. Това се застъпва с умерената
тревожност показвана в тестовете на Спилбъргър.
ИЛ 23: Маркери за тревожност в съня - ИЛ е в своето село, дом за деца, лишени от
родителска грижа, носи им дрехи, много деца го впечатляват с красотата си. Едно дете играе
само, никой не иска да го осинови. ИЛ тръгва от дома, момченцето му казва: „Чао. Върни се
скоро.“ Резултатът от Люшер включва 5! при първият опит - агресивно-деструктивна
динамика на импулсите и 3! при вторият опит - протест и оттегляне от ситуацията; съпротива
на личността. Умерената тревожност от теста на Люшер пасва на моментната такава от
въпросника на Спилбъргър, който показва и висока принципна тревожност.
ИЛ 24: Маркери за тревожност в съня - среща с бивши съученици от началното
училище, всички са на актуалната си възраст, намират се в класна стая и са в седми клас.
Въпросника на Спилбъргър индикира висока тревожност – както моментна, така и принципна,
а поставянето на синия цвят на първа позиция в теста на Люшер при първия опит, е опит за
успокояване, а на зеления при втория - напрежение на волята, внезапно възникващо желание
да играе определяща роля - ролята на по-зрял човек.
ИЛ 25: Маркери за тревожност в съня - ИЛ е с гимназиалния си клас. Гонят се, катери
се по скала, момиче го държи за крака. Пада в много мътна, почти черна вода. Резултатите от
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Люшер индикират ниска тревожност, като при двата опита има 2! - стреми се към живот, богат
на събития и впечатления, а въпросникът на Спилбъргър показва ниска моментна и умерена
принципна тревожност.
ИЛ 26: Маркери за тревожност в съня - заведение, което се намира в пещера с течаща
вода от стените като „водопад“, среща бившия си приятел, облечен като клошар. ИЛ запознава
бившия си приятел с настоящия, които изведнъж се оказват еднакви на външен вид.
Настоящият приятел изчезва, остава само бившия. ИЛ му задава въпрос:“А сега накъде?“,
отговор:“Загубил съм посока в живота си.“ ИЛ купива храна на своя бивш приятел от
заведението. Внезапно и той изчезва. Тревогата на ИЛ личи във високите балове при теста на
Люшер 8! и 7! – и при двата опита напълно отрича и зеленото и жълтото, което е индикатор, че
несбъдналите се надежди са довели до тревожна неувереност. Въпросникът показва, че
моментното състояние е с изключително ниско ниво на моментна тревожност, но с умерената
принципна тревожност.
ИЛ 27: Маркери за тревожност в съня - с близка приятелка в кафене до Народния
театър. Приятелска двойка и бивш интимен партньор идват, приготвят се за парти на приятел,
който в този момент звъни. ИЛ има специфична мелодия на телефона си за всеки по-важен
човек. Бившият ѝ приятел наругава песента. Качват се в колата, по радиото е същата песен.
Пристигат на партито, което е в къща с двор и басейн, водата в басейна е розова. И при двата
опита на теста на Люшер ИЛ показва умерена (3!) тревожност, като и при двата поставя
комбинация между синьо и зелено на първа позиция, което сигнализира за притежание на
точност, логичност и настойчивата потребност открито да доказва своята правота.
Въпросникът доказва умерената моментна тревожност, съответстваща на резултатите от
Люшер, но показва висока принципна такава, което води до тревожни мисли и вглъбяване в
проблемите.
ИЛ 28: Маркери за тревожност в съня - самолет с много пътници, по време на Третата
световна война. Всички хора под 18 години са в лагери, на изоставени острови. Самолетът се
разрушава – чупят се крилата, започва да се върти. Успява да оцелее само ИЛ, чупи прозорец и
излиза. Вижда планини, поляни, но и асфалт. Няколко младежи идват и казват, че е трябвало
да е в самолета, защото така и е писано. При първия опит ИЛ избира сивото на първо място,
индикиращо затвореност. Поставянето на виолетово на първо място при втория опит показва
предпазливост, като и двата резултата съответстват на високите балове за тревожност –
съответно 8! и 7! - съпротива на личността. Според въпросникът на Спилбергер моментната
тревожност наистина е висока, но преминава в умерена принципна такава.
ИЛ 29: Маркери за тревожност в съня - сън, включващ последният човек, с когото е
имал/а/ интимни отношения в реалния живот. Водят чувствена връзка, изпълнена със силни
прегръдки, грижовност и топлота. Партньорът демострира закрилническо отношение.
Тревожността показаната от въпросника на Спилбъргър е умерена моментна и принципна.
Предпочитанието на черното на първо място при теста на Люшер индикира изразяване на
протест и негативизъм, готовност за увлечения.
ИЛ 30: Маркери за тревожност в съня - ИЛ участва във военна операция – десант в
пустиня, в „атаката“ участват само 3 лица, а базата, която атакуват е пълна с врагове. След
приземяването се разиграва сцена, пропита с убийства и кръв. Умерената тревожност личи
както в двата опита на Люшер, така и във въпросника на Спилбъргър за принципна такава, а
моментната е показана като ниска. Според комбинацията на червено и черно, предпочитана и
при двата опита, иска незабавно да навакса нещата, които, както му се струва, е пропуснал
незаслужено. Стреми се към независимост. Отстоява своите стремежи и интереси от натиска
на авторитетите. Склонен е да пренебрегва социалните условности. 1
1

Хората с ниска тревожност-черта не интерпретират и не са подвластни на по-тревожни сънища, като ги
приемат за нещо обичайно или просто не им обръщат внимание.
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В табличен вид са представени избраните от всяко ИЛ цветове при всеки от двата
опита на приложения осемцветен тест на Макс Люшер(табл.1).
ИЛ №
ИЛ 1
ИЛ 2
ИЛ 3
ИЛ 4
ИЛ 5
ИЛ 6
ИЛ 7
ИЛ 8
ИЛ 9
ИЛ 10
ИЛ 11
ИЛ 12
ИЛ 13
ИЛ 14
ИЛ 15
ИЛ 16
ИЛ 17
ИЛ 18
ИЛ 19
ИЛ 20
ИЛ 21
ИЛ 22
ИЛ 23

Първи опит:
Сив, зелен, червен, син, лилав, черен,
жълт, кафяв
Син, червен, зелен, жълт, лилав, кафяв,
черен, сив
Жълт, зелен, червен, син, сив, лилав,
кафяв, черен
Червен, жълт, зелен, син, лилав, кафяв,
сив, черен
Жълт, червен, черен, син, сив, лилав,
зелен, кафяв
Син, зелен, сив, черен, кафяв, жълт, лилав,
червен
Зелен, жълт, син, червен, лилав, кафяв,
сив, черен
Зелен, син, червен, кафяв, сив, черен,
лилав, жълт
Червен, лилав, сив, жълт, зелен, черен,
син, кафяв
Зелен, жълт, червен, лилав, син, кафяв,
черен, сив
Сив, син, зелен, жълт, черен, червен,
кафяв, лилав
Кафяв, жълт, зелен, син, сив, черен,
червен, лилав
Черен, сив, жълт, кафяв, зелен, син, лилав,
червен
Лилав, син, черен, червен, жълт, зелен, сив,
кафяв
Червен, зелен, черен, лилав, жълт, син,
сив, кафяв
Черен, лилав, син, сив, зелен, кафяв,
червен, жълт
Лилав, син, зелен, черен, червен, сив,
кафяв, жълт
Лилав, зелен, жълт, син, кафяв, черен,
червен, сив
Лилав, черен, червен, син, кафяв, зелен,
сив, жълт
Жълт, червен, лилав, зелен, син, кафяв,
сив, черен
Зелен, жълт, червен, син, кафяв, черен,
сив, лилав
Лилав, жълт, син, кафяв, зелен, червен,
черен, сив
Син, черен, зелен, жълт, лилав, кафяв, сив,

Табл.1

Втори опит:
Червен, син, сив, зелен, черен, лилав, жълт,
кафяв
Син, червен, лилав, зелен, жълт, кафяв,
черен, сив
Жълт, зелен, син, червен, лилав, кафяв,
черен, сив
Червен, жълт, зелен, син, лилав, кафяв, сив,
черен
Червен, жълт, син, черен, сив, лилав, зелен,
кафяв
Черен, син, жълт, сив, кафяв, зелен, лилав,
червен
Жълт, лилав, син, зелен, червен, сив, кафяв,
черен
Зелен, син, сив, червен, кафяв, черен, лилав,
жълт
Червен, зелен, лилав, жълт, син, черен, сив,
кафяв
Червен, жълт, зелен, лилав, син, черен, сив,
кафяв
Червен,син, сив, зелен, жълт, черен, лилав,
кафяв
Червен, черен, син, лилав, кафяв, син, зелен,
жълт
Черен, сив, жълт, кафяв, зелен, син, лилав,
червен
Лилав, син, черен, зелен, кафяв, жълт,
червен, сив
Лилав, жълт, червен, черен, зелен, сив, син,
кафяв
Черен, син, лилав, сив, кафяв, зелен, жълт,
червен
Син, лилав, зелен, черен, червен, жълт, сив,
кафяв
Син, зелен, лилав, жълт, кафяв, черен,
червен, сив
Червен, лилав, зелен, син, черен, кафяв, сив,
жълт
Жълт, лилав, червен, зелен, кафяв, син, сив,
черен
Жълт, зелен, лилав, кафяв, червен, сив,
черен, син
Жълт, червен, зелен, син, лилав, сив, кафяв,
черен
Жълт, зелен, син, черен, лилав, кафяв, сив,
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ИЛ 26
ИЛ 27
ИЛ 28
ИЛ 29
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черен

червен

Син, зелен, червен, сив, жълт, черен,
кафяв, лилав
Червен, син, сив, черен, зелен, жълт,
лилав, кафяв
Червен, черен, лилав, син, кафяв, сив,
зелен, жълт
Зелен, син, лилав, червен, черен, сив,
жълт, кафяв
Сив, лилав, черен, жълт, зелен, червен,
син, кафяв
Черен, лилав, син, червен, сив, зелен,
кафяв, жълт
Червен, черен, зелен, сив, син, лилав,
жълт, кафяв

Зелен, син, червен, сив, жълт, кафяв, черен,
лилав
Червен, черен, зелен, жълт, син, лилав, сив,
кафяв
Червен, черен, син, кафяв, лилав, сив, зелен,
жълт
Зелен, син, черен, лилав, червен, сив, жълт,
кафяв
Лилав, черен, жълт, син, сив, зелен, червен,
кафяв
Черен, лилав, син, червен, сив, зелен, кафяв,
жълт
Червен, черен, син, зелен, жълт, сив, лилав,
кафяв

IV. СТАТИСТИКА
Данните от прилагането на въпросника за изследване на тревожността на Спилбъргър
показаха, че 9 от ИЛ демонстрират притежание на тревожност-черта в ниска степен, 10 – в
умерена, а 11 – във висока. Когато става въпрос за моментната тревожност, преживявана от
ИЛ, резултатите показаха 13 лица с ниска степен, 10 с умерена и 7 с висока.
Баловете(!) при „осемцветния тест“ на Макс Люшер показаха твърде малко опити
(извадка от общия брой опити на всички ИЛ; Всяко ИЛ има право на два опита в
провеждането на теста) с ниски нива на тревожност – 6, умерена - 10 и цели 14 - с висока.
Сериозни маркери за тревожност бяха открити при 18 от ИЛ. Докато при 5 от общия брой
изследвани лица те са малко или никакви, а при 7 от тях - умерени. Резултатите сочат, че
хората показали умерена или висока тревожност на теста на Спилбъргър, в сънищата си имат
сериозни маркери за тревожност. Докато при „осемцветния тест на Макс Люшер“ се
откриват и много разлики между първият и вторият опит, които показват емоционалното
състояние на лицето веднага след съня, както и няколко минути по-късно – когато ИЛ се е
сенсибилизирало и съществуват предпоставки за по-спокойното демонстриране на
емоционално състояние. При хора с висока тревожност се срещат и по-тревожните сънища,
докато при хората с ниска тревожност, те изглеждат по-спокойни и без ярко доловими
тревожни моменти, върху които да акцентират сънищата. Има и изключения, при които
хората демонстрират ниска тревожност, според STAI, но методиката на Люшер показва
силни трусове в емоционалното състояние, след разказването на съня. Разбира се това са
единични случаи. Част от хората споделят, че сънуват тревожните си сънища, под формата
на патерни и сякаш са свикнали с тяхното съдържание.
По-голямата част от мъжете са с ниска моментна тревожност, докато при жените найчесто се среща умерената. След това се подреждат мъжете с висока и жените с ниска с ниска,
а най-рядко срещно е мъжете с умерена и жените с висока (диаграма 1 изобразява
резултатите в проценти). Можем да направим извод, че голяма част от жените запазват
самообладание в експериментални условия, малко от тях са ниско или високо тревожни, а
мъжете най-често, изобщо, нямат притеснения, затова и показват ниска тревожност. Помалка част са с висока или умерена моментна тревожност.
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Диаграма 1.

Момента тревожност - според STAI
(State-Trait Axiety Inventory)
мъже - ниска

мъже - умерена

мъже -висока

жени - ниска

жени - умерена

жени - висока

10%
27%

30%

7%
13% 13%

Резултатите показват, че ниската степен на изява на тревожността като черта е
характерна за мъжете, докато при жените преобладава умерената, малко след нея е високата,
а липсват прояви на ниска, измежду извадката. Докато сред тенденцията при мъжете
тревожността-черта да е ниска, следва високата, с малка разлика от умерената (диаграма 2
изобразява резултатите в тяхното процентно съотношение).
Диаграма 2.

Тревожност-черта според STAI (StateTrait Axiety Inventory)

мъже - ниска

мъже - умерена

мъже - ниска

жени - ниска

жени - умерена

жени - висока

20%

23%

13%
27%

17%
0%

При по-голямата част от ИЛ се срещат маркери за тревожност в сънищата, които те си
спомнят. Очевидно това може да потвърди и хипотезата, че по-тревожните хора сънуват и
още по-важно, помнят по-тревожни сънища. Тъй като при лицата, при които липсват или
маркерите за тревожност в съня са малко, тревожността е най-често ниска и рядко умерена.
Обобщените резултати са представени в процентно съотношения на диаграма 3.
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Диаграма 3.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от съпоставката между въпросника за изследване на тревожността на
Чарлз Спилбъргър и осемцветния тест на Макс Люшер, които бяха преплетени с
разказването на сънища, потвърдиха първоначално поставената хипотеза, че хората, които
демонстрират тревожност в своето ежедневие, проектират предизвиканите тревоги и в
своите сънища.
Изследваните лица, които участваха в експеримента представляваха любопитна
извадка от обществото, а пресъздавайки своите сънища и респективно – предавайки своите
тревоги в нашите ръце, поставиха редица въпроси и идеи пред нашия изследователски екип.
Например – възможно ли е откриването на по-елементарни обяснения върху съдържанието
на сънищата и чрез какви изследвания би могло да бъде установено това?
Експериментът предостави интригуващи маркери за тревожност, осигури ни досег до редица
различни и богати индивидуалности, както и доведе до резултати, подкрепящи общата ни
теория, че тревожността бива проектирана и в сънищата.
Поставената от нас, бъдеща цел е изследването да бъде проведено върху по-мащабна
извадка, което въплъщава идеите ни да достигнем до повече отговори около съдържанието
на сънища, различните негови източници и каква информация би могло да ни донесе за
проекциите на човешкото ежедневие и опит върху безсъзнателната част от човешката
психика.
VI. БИБЛИОГРАФИЯ:
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BAYLEY III IN BULGARIA FROM WORLDWIDE ORPHANS
FOUNDATION
Mary-Margaret Windsor, ScD, OTR/L
Jane Aronson, DO
Emilia Kardzhilova, MA, MS, in PhD Program
E-mails: info@wwo.org or wwobulgaria@gmail.com
Worldwide Orphans Foundation
515 Valley Street Suite 201
Maplewood NJ 07040
USA
Worldwide Orphans (WWO) is an NGO working with institutionalized and at-risk children in Bulgaria. The
Bayley Scales of Infant and Toddler Development are the gold standard for identification of developmental
delay. Currently, there is no official Bulgarian translation or provision of local norms.
This presentation discusses challenges met by WWO while using the Bayley III in Bulgaria: copyright, language
translation, use of/developing local norms, education in assessment, training in administration/scoring,
interpretation of results, affecting change.
Studies have shown that children growing up in institutions are often disenfranchised and isolated from
their communities, demonstrate learning problems, and have difficulty or fail to become contributing,
participating, adult members of their societies. The differences between institutional living and life
within a family unit have been well documented. It is now understood that quality of early experiences
are crucial for providing foundational experiences (sensory, motor, language, social-emotional, and
cognitive) necessary for brain development, school success, and social participation. For all children,
particularly those living in institutions, it is important to identify possible developmental weaknesses and
needs as soon as possible in order to provide appropriate remediation. The purpose of this project is to
introduce and to train Bulgarian professionals working with children to use the Bayley-III®. This test,
considered the gold standard by many professionals in the United Kingdom, Canada, and the United States,
measures levels of developmental functioning of children ages 1 month to 42 months across five domains:
Cognitive, Language (Receptive and Expressive), Motor (Gross and Fine), Social-Emotional, and Adaptive.
Early identification (EI) of developmental deficits will facilitate intervention and measure change in performance
after intervention and better identification of special needs through standardized assessment.

The Worldwide Orphans Foundation (WWO) is an American nongovernment organization (NGO)
that uses a holistic approach to provide health care, education, and psychosocial support to
Bulgaria, Ethiopia, Haiti, Serbia, and Vietnam. Its mission is “to transform the lives of orphans and
children at-risk to help them become independent and productive members of their community and
the world”. There are approximately 75 000 program beneficiaries currently (orphans and children
living with caregivers in communities).
Dr. Jane Aronson founded WWO in 1997 in response to recognizing the multiple
needs of the children-at-risk she served in Russia and Eastern Europe. She is a board
certified general pediatrician and infectious disease specialist who has dedicated her
life to the vulnerable children of the world.
Among the several service models used by Dr. Aronson and her teams to meet the needs of these
children is “One-to-one Program” initially developed for institutions in Bulgaria. It began as a one-
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to-one experience to promote attachment and to provide social support to infants and young
children. Retired professional women from the community were hired, trained, and supervised by
local partners with WWO support. The concept has now expanded to include retired men as well as
younger paid volunteers who wish to learn about child development and provide services to
children with extra or special needs. The populations served have become more inclusive and
includes children in community-based programs and those with special needs.
Recognizing that more precise evaluation and measurement are necessary for comprehensive
understanding, setting goals, establishing outcomes, and monitoring change, Dr. Aronson pledged
to bring the American gold-standard of infant and toddler assessment, The Bayley Scales of Infant
and Toddler Development-III® (Bayley Scales), to Bulgaria. Conceptualization of the Bayley
Project began in 2007 with implementation of training for WWO staff (Dr. Mary-Margaret
Windsor) at Royal Free Hospital, London England, in 2008.
The Bayley Scales are individually administers to infants and children one to 42 months of age.
There are three performance-based scales: Cognitive Scale; Language Scales (Receptive and
Expressive Communication Subtests); Motor Scale (Fine and Gross Motor Subtests). There are also
two scales based on caregiver questionnaires (Social-Emotional Scale; Adaptive Behavior Scale).
As yet, these last two scales have not been included in formal training of Bulgarian professionals.
Because of cultural and language differences, they have required more study and investigation
before they can be implemented.
The Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III® is the intellectual property of the
Pearson Publishing Company, and the Bayley Project has followed the strict copyright
requirements: all test items, norms, and materials are copyrighted and can be used only during test
administration; WWO has a five year agreement with Pearson; WWO has permission to translate
purchased Administration Manuals and individual Record Forms into Bulgarian; WWO is allowed
to test a maximum of 200 children per year using purchased test kits and Record Forms; a formal
record of each child tested is required.
The translation from English to Bulgarian followed the following process:
• WWO paid a Bulgarian company to translate the manual and test booklet; the
Bulgarian Country Manager served as the scientific editor.
• Formatting for the Bulgarian version is similar to the English version.
• WWO paid an English-speaking Bulgarian professional to “back translate” each item
from Bulgarian to English.
• A WWO professional familiar with child evaluation and the Bayley Test read each
“English” item and compared it to the original English text.
• Any questions about words or discrepancies were re-checked by the Bulgarian
Country Manager in Bulgaria, discussed with the WWO professional; then the
Bulgarian Country Manager made appropriate changes.
The first Bayley Training Project (BTP) involved three sessions:
• Session 1 (2 ½ days)
o Day 1 topics: Standardized/Normative Testing; Critique of the Bayley Test;
Ethics in Research; Informed Consent; Review of Data Forms.
o Day 2 activities: Overall Test Administration and Practice.
o Day 3 topics (1/2 day): Scoring (meaning and computation); Review of the
Standardization Process; Reminder of Copyright Laws; Questions.
• Session 2 (2 ½ days)
Requirements for Session 2
o Participants have attended training Session 1.
o Participants will form “study groups” with “partners” within the group.
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Participants will practice test administration with “partner.”
Participants will practice test administration with 3 typical children.
Participants will administer one (1) test to a child in an orphanage.
Participants will discuss experience, item scoring, interpretation with study
group.
o Participants will prepare a presentation about the child tested in the
orphanage for Session 2; power point suggested but not required. This
presentation should include: Child’s initials (confidentiality); Date-of testing,
date-of-birth, correction for prematurity if needed , chronological age in
months; Testing conditions: Number of sessions, physical setting, etc. (to
determine testing validity); Child’s behavior: attention, compliance, fatigue,
interest, ability to sustain; any special behaviors noted. (to determine testing
validity); Results (raw scores) of testing for each domain: Language:
receptive / expressive; Motor: fine / gross; Cognition.
o Day 1 ( ½ day) topics: Brief Test Review, Frequently Asked Questions;
Specific Participant Questions.
o Day 2 topics: Score Computation/Conversion; Interpretation of Results; Case
Presentations by Participants.
o Day 3 topics: Case Presentations continued; Report Writing; Summary of
Training; Participant Questions.
Participants then requested a 3rd session of training
•

Session 3 (1 day)
Participant-decided requirements (for Session 3)
Each participant will:
o Evaluate 3 more children; may be a child previously evaluated that one wants
to follow; choose a child that one has a question about that the Bayley Scales
can answer.
o Bring a completed Record Form for each child evaluated (3).
o Write one (1) report for one (1) of the three children evaluated; include
interpretation of standard scores. This will be presented to the group for
discussion and learning.
o Observation/Check out
o (MAINTAIN CONFIDENTIALITY…only use YOUR name/the
observer)
o May observe another colleague complete 1 testing domain of the
Bayley OR
 may videotape self administering one domain (10 minutes) of
the Bayley
o Observer must describe corrections necessary in administration
(compare performance to Bayley dvd) (if self video tape…you correct
yourself)
o If no corrections are necessary, list at least 5 strong points of the
administration
 ALSO provide 5 strengths of administration if correcting
another’s performance
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o Administer the Social Emotional Scale (do not administer the
Adaptive Behavior Scale); discuss problems with
administration/scoring for Social Emotional Scale. (optional)
o Topics: Shared knowledge; More Practice Converting Raw Scores to
Standard Scores; Interpretation of Test Results; Report Writing/Development
of Templates; Brief Lecture about Language Communication; Differences
between Children Living in Families and Those in Institutions.
Results: Bayley Training 1
o Five centers participated in the training: 4 were public; 1 was private.
o Number of participants (professionals trained): 16: 13 completed 3
training sessions; 2 completed Sessions 1 and 2; 1 completed Session 1; 4
of the 13 who completed all training also completed the case studies for
Session 3.
Results: Bayley Training 2
o Seven state centers participated in the training, 15 participants and 3
students from Universities. The second group will be certified in 2015.

Plan for handing off project to Bulgarian colleagues
o Training Program 1: Taught by Dr. Windsor (WWO); observed by Ms.
Kardzhilova (WWO Bayley Project Manager).
o Training Program 2: Co-taught by Ms. Kardzhilova and Dr. Windsor;
Two Bulgarian psychologists will train as assistants.
o Training Program 3: Taught by Ms. Kardzhilova; 2 Bulgarian Assistants;
Observation by Dr. Windsor.
• Test adaptation in Bulgarian language will start with Language Scale and will be
conducted by University Professors. Pilot testing will be conducted with children
after that.
• Collection of local norms: Academic partnership with a local University for data
collection; Sample: Children within the 1-42 months of age ranges; Panel of
experts to choose specific Bayley age groups; Equal gender groups; Regional
representation.
Conclusion/Summary: At this time time 72 children have been evaluated using the Bayley Scales;
36 professionals have been trained to administer and interpret the Bayley Scales. It is the intent of
WWO to continue support of knowledge development and skill of the professionals who provide
services to the vulnerable children in Bulgaria.
•
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Резюме: Настоящото проучване има за цел да проучи равнището на познания по здравословно хранене
сред млади българки и взаимовръзкатаим с индекса за телесна маса. България е на челни позиции в
Европа по темпове на затлъстяване и смъртност от заболявания, свързани с нездравословното хранене.
Разкриването на равнището на хранителни познания и взаимовръзката им с теглото е полезно за
разработването на ефективни програми за превенция и образование по здравословно хранене. За целите
на изследването са подбрани 182 судентки от хуманитарни науки от „Св. Климент Охридски”, които са
изследвани с методика, включваща скали за оценка на хранителните познания и индекса за телесна
маса. Резултатите демонстритарт значителни пропуски в познанията по хранене по част от скалите.
Корелационният анализ на данните разкрива значима позитивна връзка между хранителните познания и
индекса за телесна маса. Основният извод, установен от изследването, е свързан с недостатъчните
хранителни познания, които вероятно се дължат на липсата на единна стратегия и политика за
здравословното хранене. Тъй като цялата извадка има ниски до средни резултати, без отчетливи
различия, не може да се направят заключения дали липсата на хранителни познания са част от
етиологията на наличието на затлъстяване сред наднормената група. Допълнителни бъдещи изследвания
за моделите на хранително поведения и нагласите към храненето ще разширят познанията и могат да се
използват за извеждане на политика и стратегия за образоване на младите хора за по-здравословен начин
на хранене и да рефлектират върху чувството за благополучие.
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Abstract: The objective of the study is to investigate nutrition knowledge levels and their relationship with Body
Mass Index (BMI) among young female Bulgarians. Bulgaria has been on leading positions in regard to obesity
and mortality due to unhealthy eating. Revealing nutrition knowledge levels and their relationship with weight
would be an useful tool for development of effective healthy eating programs and education. For the purposes of
the study, 182 female students from Sofia University St. Kliment Ohridski have been recruited and assessed with
a questionnaire including nutrition knowledge and BMI scales. The results demonstrate a significant knowledge
gap for some of the scales. The correlational analysis shows a significant positive relationship between nutrition
knowledge and BMI. The main outcome of the research is related to unsufficient nutrition knowledge, most
likely due to absence of unified healthy eating educational policy. Due to the fact that the whole sample has low
to average results on nutrition knowledge scales, without any siginificant deviations, it is not possible to conclude
that a lack in nutrition knowledge is part of the ethiology for the presence of overweight and obesity among these
groups. Additional studies on healthy eating behaviour and attitudes towards eating would broaden this
subject’s knowledge. Such future research could be used for drawing policy and strategy for educating young
people toward a healthier eating habits and reflect positively on their well-being.
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УВОД
Затлъстяването се смята за глобална епидемия от Световната Здравна Организация
[12]. Според относително нова база данни на СЗО [13], 45% от жените в България са с
наднормено тегло, а 19% са със затлъстяване. Цифрите са подобни и при мъжете – 64% от
тях са с наднормено тегло и 17% - със затлъстяване. Средните стойности на индекса телесна
маса (ИТМ) към момента са 25 кг/м2 при жените и 26 кг/м2 при мъжете с тенденция за
покачване [13]. Наднорменото тегло се определя при ИТМ равен на или над 25, а
затлъстяването – при ИТМ равен на или над 30 [3].
Рисковете, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването водят до сериозни
здравни последствия и се увеличават прогресивно с нарастването на ИТМ. Висок ИТМ е
основен рисков фактор за хронични заболявания като високо кръвно налягане, остеоартрит,
висок холестерол, диабет тип II, сърдечно-съдови заболявания, инсулт, болест на жлъчния
мехур, сънна апнея и дихателни проблеми, както и някои видове рак (рак на гърдата и рак на
дебелото черво). Наднорменото тегло и затлъстяването, както и произтичащите от тях
здравни проблеми, имат и значителен икономически ефект върху здравните системи, под
формата на директни и недиректни разходи [11]. Директните медицински разходи включват
превенция, диагностика и услуги по лечението. Недиректните се отнасят до заболевоемостта
и смъртността като резултат от наднормено тегло и затлъстяване. Разходите по
заболеваемостта се определят като стойността на загубения приход вследствие на намалена
продуктивност, ограничена активност, отсъствие от работа и дни на болнично легло.
Разходите по смъртността са стойността на бъдещия приход, изгубен в следствие на
преждевременна смърт.
Важно е обаче да се подчертае, че наднорменото тегло и затлъстяването, както и
свързаните с тях хронични заболявания са в по-голямата си част предотвратими. Стратегиите
за превенция могат да бъдат както на индивидуално, така и на равнище общество.
Последните са най-често под формата на препоръки, комуникирани с хората чрез
обществени здравни програми и кампании. Основното предположение, в основата на тези
инициативи е, че увеличаването на познанията и запознатостта водят до положителна
промяна на хранителното поведение и индекса телесна маса. В тази перспектива основното
средство за справяне с епидемията е чрез подобряване на хранителните познания на хората.
ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Хранителни познания и връзки със здравето
Увеличаването на хранителните познания и осъзнатостта за здравословен избор на
храни е един от основните начини за подобряване на поведението на хората спрямо
храненето им. Централната роля на хранителните познания при определяне на поведението
спрямо храненето най-добре може да бъде разбрана в рамките на модела на здравните
убеждения (Health Belief Model), който е най-често използваният модел за промяна на
хранителните навици и поведение при здравните кампании и диетологичното консултиране
[4]
Моделът на здравните убеждения се базира на предположението, че излагайки човек
на нова информация, това може да увеличи познанието, водещо до промени в отношението,
които на свой ред да подобрят хранителното поведение. Концепцията е разработена за първи
път през петдесетте години на миналия век от социалните психолози Хохбаум, Розенщок и
Кегелс [8]. Моделът на здравните убеждения може да бъде разбран най-добре чрез три
основни допускания, които се базират на допускането, че човек ще предприеме действие за
защита на здравето си, в случаите когато:
• Чувства, че може да избегне негативно здравно състояние;
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• Има позитивно очакване, че ако предприеме дадено препоръчано действие, това ще
доведе до избягване на негативно здравно състояние;
• Вярва, че може успешно да изпълни дадено препоръчано действие [4].
Моделът на здравните убеждения вкючва четири конструкта, представляващи
възприетите заплахи и нетни ползи: възприета податливост, възприета трудност,
възприети ползи и възприети бариери. Това са конструктите, които се предполага, че
определят готовността на човек за предприемане на действие. Един допълнителен контрукт
- знак за действие, активира тази готовност и стимулира явно поведение. Подобряването на
модела се свързва с добавянето на концепцията за Аз-ефикасност, или увереността на човек
в собствените му способности, че успешно може да предприеме дадено действие. Идеята за
Аз-ефикасността е добавена от Розенщок и колегите му през 1988, в опит моделът на
здравните убеждения да бъде адапитран към променящите се нездравословни поведения като
заседнал начин на живот, пушене или преяждане [8].
Познанията имат индиректно влияние върху първите четири конструкта от модела
(възприета податливост, възприета трудност, възприети ползи и възприети бариери), като по
този начин подпомага оформянето на убежденията и мненията на хората. По отношение на
последните два конструкта от модела – знаци за действие и Аз-ефикасност, познанията имат
централна роля. Знаците за действие се дефинират като стратегии за постигане на
готовност, определящи се от повишаване на хранителната култура и информираност, както и
даването на практическа информация и препоръки. Това, от своя страна, води до повишена
увереност в собствените способности относно успешното изпълнение на дадено действие –
Аз-ефикасност [4].
Обосновка на изследването
Настоящето изследване има за цел да запълни празнина в хранителните познания сред
младите българки и връзката им с индекса телесна маса (с тяхното тегло). До този момент
много малко е известно за този аспект от научната област, тъй като не са провеждани
подобни изследвания. В този аспект има недостиг на информация, върху която да стъпят
бъдещи здравно-образователни програми, свързани с храненето. Освен това резултатите от
всички проучвания, които имат за цел да разкрият взаимовръката между хранителните
познания и ИТМ, са противоречиви и без ясни заключения. Много малко от тях изследват
възрастни и още по-малко използват валидирани методи за оценка на хранителните
познания, обхващащи широка гама от аспектите им. Настоящето изследване предоставя
надеждна информация за статуса на хранителните познания от българска извадка.
Допълнително то дава повече информация за естеството на връзката между равнището на
хранителните познания и ИТМ. Също така изследването дава възможност да бъде направено
сравнение с данни, получени от проучвания сред други националности, на базата на което
могат да бъдат изведени ефективни препоръки за българската социокултурна среда.
Цели
Целта на настоящето изследване е да събере, обработи, опише и анализира
информация за хранителните познания и връзката им с ИТМ сред млади българки, студентки
в хуманитарни специалности в СУ „Св. Климент Охридски”. С това се цели установяването
на равнището на хранителни познания и индексите телесна маса, както и набавянето на
информация за дискусия за причините на наличие или липса на хранителни познания и
характера на взаимовръзките им с ИТМ. Тази информация ще бъде полезна за съставянето на
ефективни стратегии за хранително образование и обществени инициативи на същата тема.
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МЕТОД
В изследването не са включени респонденти, които имат образование или
квалификации по хранене и диетология.
Равнищата на хранителни познания се оценяват чрез „Общ въпросник за изследване
на хранителните познания на възрастни”, чрез който изследваните лица сами попълват
отговрите си в четири подскали [6]. Въпросникът е психометрично надежден и валиден,
покрива всички аспекти на практическите хранителни познания и е насочен към възрастни.
Подходящ е както за проучвания, насочени към общите хранителни познания и техните
отделни компоненти, така и за изследвания с фокус върху взаимовръзката между
хранителните познания и други личностни и физиологични характеристики.
Изследванията демонстрират добра вътрешна и тест ре-тест валидност на всяка от
скалите. Например, скала „Хранителни препоръки“ е с коефициенти на вътрешна и тест ретест валидност съответно 0,70 и 0,80, а „избор на всекидневни храни“ – 0,76 и 0,78 [6].
Резултатите от въпросника могат да се калкулират както за всяка отделна скала, така и общо
за целия въпросник.
Надеждността и валидността на въпросника са тествани при извадка от български
студенти, близки до извадката на настоящето изследване. Едната група от тестовата извадка
са студенти по диетология, а другата – студенти по компютърни науки, което позволява да
бъде проверена конструкт валидността. Студентите по диетология получават значително повисоки резултати по всички скали на въпросника (p<0,001), в сравнение със студентите по
компютърни науки.
Вътрешната валидност на въпросника се установява чрез коефициента алфа на
Кронбах, като корелациите варират между 0,7 и 0,97.
Тест ре-тест надеждността на въпросника се измерва за всяка една секция чрез
корелационния тест на Пирсън. Резултатът е значително висок, вариращ между 0,8 и 0,97.
Общата надеждност по теста също е висока – α=0,95.
Резултатите от теста на вътрешната и тест ре-тест валидността на въпросника го
правят изключително подходящ за целите на настоящето изследване. Те позволяват да се
изследват както общото равнище на хранителни познания, така и отделните му
компонентите, което позволява ИТМ да бъде съотнесен с всяка една от подскалите, както и с
общото равнище на хранителни познания.
Съдържание на въпросника
Въпросникът се състои от четири независими скали, покриващи главните аспекти на
хранителните познания. Секциите са както следва: хранителни препоръки, източници на
хранителни вещества, избор на всекидневни храни и връзка диета-болести, следвани от
демографски блок (таблица 1).
Таблица 1: Общо описание на под-скалите на въпросника
Максимален
Брой въпроси
резултат
Секция 1. Хранителни препоръки
11
11
Секция 2. Източници на хранителни вещества
21
69
Секция 3. Избор на ежедневни храни
10
10
Секция 4. Връзка диета-болести
9
20
Демографски блок
11
Общо
55
110

1310

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Общият максимален резултат от въпросника е сумата на максималните резултати за
всяка една от секциите и се равнява на 110. Това представя общите хранителни познания на
изследваните лица.
Демографският блок на въпросника се състои от 3 основни секции. Те са както следва:
1) демографски въпроси за възрастта, пола, специалност, семеен статут и равнище на
образование на родителите; 2) въпрос за контролиране на диетологично или хранително
образование на изследваните лица и 3) въпроси за височината и теглото за изчисляване на
ИТМ.
В настоящето изследване се търси взаимовръзката между хранителните познания,
наднорменото тегло и затлъстяване чрез ИТМ (Индекс телесна маса), като дългосрочен
индекс за хранително поведение, противно на краткосрочните показатели на Дневниците за
хранителен прием, използвани в други изследвания [10]. ИТМ се използва като индикатор за
наднормено тегло и затлъстяване, тъй като при повечето хора корелира с равнището им
телесна мазнина. По определение на Световната Здравна Организация, всеки човек с ИТМ
над 25 е с наднормено тегло и всеки с ИТМ над 30 е със затлъстяване [12]. Повечето
експерти се обединяват около идята, че тези разграничения не са идеални и дори спорни. Все
пак обаче според научно базираните насоки за здравословно хранене целта на всяка
интервенция за отслабване е да се намали около 10% от базовото тегло [2] което оправдава
използването на ИТМ като първичен индикатор за измерване при изследванията върху
затлъстяването.
Използваният въпросник в настоящето изследване е конструиран така, че да може да
събере изходни данни, които да бъдат анализирани чрез статистически софтуер (SPSS,
версия 19.0). Резултатът за общите хранителни познания варира между 0 и 110, хранителни
препоръки – от 0 до 11, източници на хранителни вещества – от 0 до 69, и избор на
ежедневни храни – от 0 до 10.
Респонденти
Изследвани са общо 182 души, разпределени в групи според демографските признаци.
В таблица 2 е представена общата описателна статистика на извадката.
Таблица 2. Разпределение на изследваните лица по демографски признаци
Средна
Стандартно
стойност
отклонение
Възраст
22.4
7.1
Индекс телесна маса (ИТМ)
20.4
3.1
Общи хранителни познания
50.7
9.4
Познания за източниците на хранителни вещества
38.2
8.5
Познания за избор на храни в ежедневието
4.7
1.7
Връзка диета-болести
8.7
2.4
Общ брой изследвани лица
182
Според възрастта по-голямата част от респондентите са между 21 и 22 годишна
възраст (32.8%), следвани от 20 годишните (30%). Най-малко са изследваните лица на
възраст 18-19 години (21.7%) и тези над 23 години (15.6%).
По отношение на специалността 148 от всичките 182 души посочват изучаваната си
специалност в университета. Преобладават студентките от специалност „Психология“ (52%),
следвани от специалност „Туризъм“ (17.6%), от различни филологически специалности
(6.1%) и „Философия“ (4.7%).
Според образованието на родителите по-голяма част от респондентите са от високообразовани семейства - 68,6% от общия брой на майките и 62,6% от бащите са с висше
образование и едва 4% от общия брой на родителите са с основно образование.
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Изследваните лица са разделени на три групи според резултата си за ИТМ: ИТМ 17 18.4 – поднормено тегло; ИТМ 18.5 - 25 – нормално тегло; ИТМ 25 - 29.9 – наднормено
тегло. Кодирането на ИТМ групите, както и категориите хранителни познания позволява
директно сравнение между равнищата на хранителни познания и ИТМ, което е целта на
изследването.
РЕЗУЛТАТИ
Общи хранителни познания
Резултатът за общите хранителни познания е изведен за повечето изследвани лица
(n=143). Средната стойност на резултата за общите хранителни познания е 50.74 и
стандартно отклонение 9.49. максималният получен резултат е 73 от 90, а минималният – 28
от 90.
За по-ефективен анализ на резултатите, данните за общото равнище на хранителни
познания се разделят на пет категории, както следва: под 31 – много слабо равнище на
хранителни познания; между 32 и 41 – слабо; между 42 и 60 – средно; между 61 и 70 – добро
и над 71 – отлично. Повечето от изследваните лица (62,2%) получават среден резултат, като
19,6% от тях демонстрират слаб резултат и 1,1% - много слаб. Добър резултат получават
16,1% от респондентите и отличен – 0,7% от тях (вж. табл. 3).

Много слаб
Слаб
Среден
Добър
Отличен
Общо

Категория

Таблица 3: Обобщение на резултатите за общи хранителни познания
Честота
Процент (%)
2
1.4
28
19.6
89
62.2
23
16.1
1
0.7
143
100%

Взаимовръзка между индекса телесна маса и хранителни познания
За да бъде изследвана в детайли взаимовръзката между хранителните познания и ИТМ
е приложен корелационен анализ. Тъй като извадката няма нормално разпределение (p<0,05)
е приложен теста на Колмогоров-Смирнов, който разкрива значими авнища на корелация и
за двете променливи при степен на значимост 0,001 за ИТМ и 0,043 за общите хранителни
познания.
Тъй като извадката от изследвани лица не отговаря на изискванията за нормално
разпределение, за корелационен анализ на данните се прилага непараметричния
корелационен анализ на Спирмън, който демонстрира слаба положителна корелационна
връзка между двете променливи (r=0,184; p=0,029). Установява се също така слаба позитивна
взаимовръзка между познанията за избор на ежедневни храни и ИТМ (r=0,164; p=0,04).
Данните са представени в таблица 4. Не се регистрират значими взаимовръзки между
останалите подкатегории на хранителните познания и ИТМ.

ИТМ

Табл. 4. Взаимовръзки между хранителните познания и ИТМ
Общи хранителни познания
Избор на храни
0.184
0.164

Различия в хранителните познания
За да се установи значимостта на различията между средните стойности на трите ИТМ
групи, е приложен еднофакторен дисперсионен анализ. Преди същинския анализ е проведен
тест за нормалност на разпределението и хомогенност, като резултатът и от двата теста
отговаря на изискванията.
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Анализът не демонстрира значими различия в общите хранителни познания между
трите групи по ИТМ.
За по-детайлно изследване на различията в хранителните познания между трите ИТМ
групи, се анализират отделните подкатегории. Те са познания за: хранителните препоръки,
източниците на хранителни вещества и избор на храни в ежедневието. Поради ниската
честота на отговори от респондентите (n=10) и фактът, че само едно изследвано лице с
наднормено тегло е попълнило отговори в секция връзка диета - болести, не бе възможно да
се приложи дисперсионен анализ на тази секция.
Установява се статистическа разлика в познанията за хранителни препоръки между
трите ИТМ групи(p=0,43). Пост-хок анализът на данните разкрива, че разликата е между
групата с нормално тегло и групата с поднормено тегло (p=0,033). При сравнението на
средните стойности между двете групи става ясно, че изследваните лица от нормалната група
имат значително по-висок резултат (Х=7,067) по отношение на познанията си за хранителни
препоръки, в сравнение с респондентите от поднормената група (Х=6,440). Не се регистрират
статистически значими различия по отношение на познанията за хранителни препоръки
между групите с нормално и наднормено тегло.
Анализът показва, че няма статистически значима разлика между трите ИТМ групи по
отношение на познанията им за източници на хранителни вещества (p=0,643), както и по
отношение на познанията им за избор на храни в ежедневието (p=0,94).
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Получените резултати показват, че основното предположение, че хранителните
познания на младите български не са високи, може да бъде частично отхвърлено, тъй като се
регистрират слаби до средни резултати. Другото допускане за това, че колкото по-високо е
равнището на хранителни познания на респондентите, толкова по-голяма е вероятността те
да попаднат в групата с нормално не се потвърждава, тъй като наблюдаваната взаимовръзка
е много слаба. Третата хипотеза, за позитивна връзка на ниското равнище на хранителни
познания с наднормено тегло, също не се потвърждава, тъй като резултатите демонстрират
липса на значима разлика между групата с нормално тегло и тази с наднормено тегло.
Установена е значима разлика в познанията за хранителните препоръки между
нормалната и поднормената ИТМ групи. Изселдваните лица от групата с нормално тегло
имат значително по-високи резултати в познанията си за съвременните хранителни
препоръки, в сравнение с поднормената група. Тези реултати обаче са извън обхвата на
настоящето изследване и следва да не бъде дискутирана.
Така получените резултати са последователни с други изследвания, търсещи
взаимовръзка между хранителните познания и ИТМ [1] [7] [9]. Подобно на настоящето
изследване те не откриват значима взаимовръзка между равнището на хранителни познания
и индекса телесна маса. Това води към допускането, че добрите познания за храненето имат
малко значение при избора на храна и че само промяна в познанията няма да доведе до
желания ефект, а именно промяна на навиците, свързани с храненето и съответно индекса за
телесна маса.
Причината, поради която настоящето изследване не потвърждава резулти от други
проучвания, при които се установява връзка между познанията по хранене и ИТМ може да се
дължи на факта, че се изследват различни фактори. При едно от изследванията си
Парментър, Уолър и Уордъл [5] изследват връзката между диета и болести, където се
установява значима взаимовръзка. В настоящето изследване не е възможно да се изведе
такава връзка, поради ниската честота на отговорите в тази секция. Не е ясно дали
респондентите не са попълнили тази секция поради много малки познания или просто,
защото се намира в края на въпросника и са я пропуснали поради отегчение.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1313

В други изследвания на Уордъл, Парментър и Уолър [5] заключават, че има силна
връзка между затлъстяването и пропуските в отделни аспекти на хранителните познания,
като приема на мазнина и захар. Това заключение не може да бъде нито потвърдено, нито
отхвърлено от настоящето изследване, поради факта, че повечето изследвани лица
демонстрират слаби до средни резултати за повечето аспекти на хранителните си познания.
Тъй като и наднормената и нормалната група имат нисък резултат, не може да се направи
заключение, дали причините за наднорменото тегло при наднормената група се дължат на
пропуски в познанията. В този смисъл от настоящето изследване не може да се направи
заключение, че липсата на дадени аспекти от хранителните познания може да са част от
етимиологията на нарастващата честота на случаи с наднормено тегло и затлъстяване в
България. Това, което изследването успява да установи е идентифицирането на специфични
пропуски в хранителните познания на изследваната популация.
Резултатите ясно показват, че извадката има средни резултати за повечето от
аспектите на хранителните си познания. Те демонстрират базисни познания за текущите
хранителни препоръки и са им известни нормите за консумация на плодове, зеленчуци и
фибри, както и тези за захар, мазнина и сол. Това, което затруднява по-голямата част от тях е
идентифицирането на източниците на тези храни и хранителни вещества. Най-сериозни са
липсите на познания в следните области:
• Препоръки за консумация на месо;
• Препоръки за консумация на храни със скорбяла;
• Препоръки за консумация на наситена мазнина;
• Брой порции плодове и зеленчуци на ден;
• Захарно съдържание на плодовете;
• Източници на мазнина;
• Съдържание на мазнина в ниско-маслени продукти и маргарин;
• Съдържание на протеини и калций при ниско-маслените продукти;
• Калорийни стойности на основните макро хранителни вещества (въглехидрати,
протеин и мазнини);
• Източници на фибри.
При тези резултати е интересно да се направи ретроспективна справка, за да се
проследни произхода на наличните пропуски в хранителните познания сред младите
българки. Установеното равнище на хранителни познания може да бъде резултат от общото
възпитание. На повечето деца редовно им се напомня, че консумацията на много захар ще
развали зъбите им, а излишната сол ще повреди зрението им. Родителите също така редовно
напомнят на децата си да не стават от масата преди да са изяли зеленчуците си, което може
да е една от причините да не ги избягват като възрастни.
Друго възможно обяснение за хранителните познания може да се дължи на активните
маркетинг кампании и реклами на чуждестранни хранителни компании на българския пазар,
като например за полезността на фибрите в храните, което може да ке свърже с наличието на
добри познания за необходимостта от консумация на фибри.
Липсата на единна обществена политика за повишаване на хранителните познания
сред населението може да е причината за наличието на частичните познания за храненето на
изследваните лица. Без наличието на общоприета рамка от препоръки, към която да се
съотнесат новите познания, хората създават техни собствени концепции, базирани на
различни влияния от външни източници като Интернет, пазара и медиите. Това обяснява
защо извадката е информирана за повечето препоръки, но не им е известно откъде и как
могат да ги изпълнят.
Резултатите от настоящето изследване нито подкрепят, нито опровергават основната
теория на изследването - модела на здравните убеждения. Това се дължи на факта, че
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резултатите не позволяват да се направи извод дали базисните допускания на модела са
изпълнени. Тъй като няма отговори в секция Диета – Болести, не е възможно да се
дискутира дали човек ще предприеме действие, свързано със здравето му, ако смята, че така
може да избегне негативно състояние; нито, дали ще имат позитивни очаквания, че
предприемайки дадено действие, ще избегнат негативни състояния. Като цяло, по-голямата
част от извадката демонстрира неинформираност за базисни здравни препоръки, което прави
трудни сравненията между групите.
Основавайки се на настоящото изследване не е възможно да се заключи дали
повишаващите се темпове на наднормено тегло и затлъстяване се дължат на определени
пропуски в хранителните познания, след като респондентите с нормално тегло и тази с
наднормено тегло демонстрират еднакви ниски до средни познания по повечето от
компонентите на методиката.
Може да се предположи, че повишаването на общите хранителни познания ще доведе
до позитивен ефект върху тенденцията за напълняване. Тъй като този подход не е прилаган
досега в България, може да се приложат подходите на други държави, като се адаптират към
социокултурния контекст. Най-добрите примери са от Великобритания и САЩ, които се
борят с епидемията на наднормено тегло и затлъстяване повече от 25 години. Техният опит
показва, че излагането на хората на консистентна нова информация, води до повишаване на
хранителните им познания, променя отношението им към храната, които заедно водят до
положителни промени в поведението. Този подход отнема време и големи ресурси и е
необходимо да бъде част от дългосрочна държавна стратегия за справяне с наднорменото
тегло и затлъстяването.
Няколко са ограниченията, поради които резултатите от настоящето изследване не
могат да бъдат генерализиран. Сред тях са техниката за избор на извадка, ниската честота на
отговори по някои от подскалите на методиката и невъзможнодстта да се събере
изнформация, която повлиява хранителните познания. На първо място, извадката на
изследването е само от жени. Не е известно дали резултатите ще са различни, ако в
изследването са включени и мъже, тъй като мнозинството от хора с наднормено тегло в
Българя са мъже [13]. Тъй като те представляват над 50% от общото население с наднормено
тегло в страната, мъжката популация може да промени резултатите, давайки по-добра база за
сравнение между хранителните познания и ИТМ.
Методиката, използвана в настоящото изследване не е оригинално развита за
българска популация. Изследователите полагат всички усилия за адаптиране на методиката
към местните храни и навици.
Изследването установява няколко резултати, които обаче са извън обхвата на
поставените хипотези. Те могат да бъдат предмет на други бъдещи изследвания, които
допълнително да допринесат за попълване на празнините в областта на хранителните
познания и техните връзки с наднорменото тегло и затлъстяването. Бъдещи изследвания
могат да се фокусират върху:
• Различията в хранителните познания между хората с поднормено тегло и тези с
нормално тегло;
• Изследване не хранителните познания сред семействата с по-ниски доходи;
• Изследване на влиянието на психологическите фактори като нагласи и личностни
характеристики върху теглото и ИТМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящото изследване демонстрират, че хранителните познания сред
младите българки са ниски до средни. Разликите в индексите телесна маса сред изследваните
лица не се дължат основно на разлики в техните хранителни познания, тъй като всички
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респонденти имат близки равнища на общи хранителни познания и отделни техни аспекти.
Изследването успява да идентифицира пропуски в специфични области на хранителните
познания, които могат да бъдат адресирани в бъдещи здравни кампании, засягащи храненето
на населението. Пропуските са основно в областта на актуалните хранителни препоръки и
източници на препоръчани храни и хранителен прием. Обяснение за ниското до средно
равнище на хранителни познания на извадката може да се дължи на липсата на единна
държавна политика за повишаване на хранителните познания и свързаните с храненето
здравни проблеми.
Важно е обаче да се подчертае, че наличието на известни хранителни познания е
индикатор за интереса на хората и потенциалната им готовност да бъдат изложени на нови
познания, която може да доведе до позитивна промяна в хранителното им поведение.
Липсата на различия в хранителните познания между хората с нормално и наднормено тегло
не потвърждава съществуващите модели за здравните убеждения, според които нарастването
на познанията води до промени в начина на живот. Този резултат може да се дължи на факта,
че и други личностни и житейски аспекти, като социална класа, пол и нагласи, също
повлияват теглото, наред с познанията по хранене. Получените резултати от настоящето
изследване могат да послужат катопрепоръка за пропуските в хранителните познания във
връзка с развитието на бъдещи здравни кампании, насочени към храненето. Хранителните
познания може да не са главна детерминанта на теглото, но със сигурност са един от
факторите, който може да причини или да предпази от развитието на обесогенна среда и
здравните проблеми, свързани с нея.
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Резюме
Целта на изследването е да се разбере ролята и влиянието на ресурсите, външни от гледна точка на
здравните услуги, но оказващи съществено влияние върху управлението на болестта на хронично болни
от диабет тип 2. С помощта на наблюдение на връзката между отделни сегменти на всекидневния живот
на хора с диабет тип 2 чрез използване на количествени и качествени методи са изследвани 1800 лица в 6
страни (България, Гърция, Холандия, Норвегия, Испания и Великобритания). Резултатите представят
социалнодемографски и социологически характеристики на участниците в изследването; самооценката
за качество им на живот и жизненият им стил и самоуправлението им свързано с диабетната болест. От
изследването се налагат два съществени извода. Първият извод е свързан с оценка на влиянието на
системите на националното здравеопазване върху всекидневния живот, самоусещането и възможностите
на респондентите да съобразят променения си здравен статус с положителните страни на съответните
системи, при което се регистрират много сходни стратегии от страна на респондентите от различните
страни. Вторият извод отразява различията, регистрирани в изследването и е свързан с това, че
респондентите в отделните страни са възприели и следват различни поведенски схеми, съответстващи
или на биомедицинския прототип на взаимоотношения на професионалистите с пациентите или обратно,
на общностносоциалния модел, основан на социалната представа за пациента като клиент на системата
за здравна грижа.
Abstract
The aim of the study is to understand the role and impact of resources, external to the health services, which
have significant influence on the management of chronic disease diabetes type 2. Observing the relationships
between the individual segments of everyday life of people with diabetes type 2 with the use of quantitative and
qualitative methods we are able to have a picture of 1800 individuals in six countries (Bulgaria, Greece,
Netherlands, Norway, Spain and the UK). The results provide socio-demographic and sociological data about the
respondents as well as knowledge on their quality of life and life style. Based on the survey we come up with two
general conclusions. The first conclusion is that the national healthcare systems play a significant role in the
process of self-assessment of patients with Diabetes type 2, impact their self-perception and ability to adjust,
while at the same time the strategies of the respondents in the different countries seem to be very similar. The
second conclusion reflects the differences in the answers of respondents. They relate to the fact that the
respondents have adopted different behavioral schemes for normative conduct which correspond to the existing
biomedical prototype of relations with the health professionals or conversely, to the contemporary democratic
model where the patient is seen as a client to thehealthcaresystem.
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ВЪВЕДЕНИЕ
През 2012 г. стартира проектът „Самоуправление на болестта при хора с хронични
заболявания като диабет и болести на сърцето“ (Self-care Support For People With Long-term
Conditions, Diabetes & Heart Disease: A Whole System Approach). Проектът EUWISE
(euwise.com) е съфинансиран от 7-ма РП на ЕК по Програма „Здраве“, в която участват 6
страни и 7 организации, включително и България. Проектът се разработва от екип на катедра
„Икономическа социология“, с ръководител проф. Елка Тодорова и с участието на втория
автор. Целта на проекта е да се установи, сравни и интерпретира ролята и влиянието на
ресурсите, които болните ползват, за да запазят относително постоянно състоянието си.
Обект на изследване са не само ресурсите на хората, но и наличието и характера на
взаимоотношенията им, доколкото оценката на практики в тази област разкриват, че
последните са сериозно средство за планиране и успешна реализация на здравни
интервенции на национално, междунационално и европейско ниво.
Разглеждането на диабета като социалнозначимо заболяване премества акцента от
медикобиологичния
анализ
към
социологическия,
социалнодемографския
и
социалнопсихологическия, което предполага проучване на начина на живот на болните с
отчитане на характеристиките на обкръжаващата ги социална среда.
Интересът към подобни теми в последните години значително се повишава.
Последните тематични заявки за европейски изследвания в областта на здравето
недвусмислено насочват интереса към социологически и социалнопсихологически анализ на
поведението на потребителите на здравни услуги. Очевиден е интересът към проблема за
самоуправлението, както и стремежът здравните системи да го наложат като основна част от
политиката си. Разбира се, днешната оценка за актуалност на идеята за самоуправление на
болестта освен всичко друго е и резултат на новите стандарти на оценка на културно
наложени и приети интерпретации на категориите „здраве“ и „болест“.
Следователно, цялата серия от въпроси, свързани с етични или морални здравни
дилеми, с директната или индиректна работа в организации, имащи отношение към
поддържането на здравето, с организацията на всекидневието на индивида, с адаптацията
към промени, породени от заболявания, както и с извършването на здравна грижа за себе си,
за възрастни роднини, за деца, за партньори, насочва и изисква провеждането на
социологически анализ. Проектът EUWISE изследва самоуправление на болестта на болните
от диабет тип 2 като анализира на равнището на индивида възприятията за здраве и болест;
на социално равнище - пътят за формиране на социалните категории и вида на
организациите, към които се обръщат болните за помощ; анализ на системите за здравна
грижа и достъпът до тях в сравнителен политически и исторически контекст.
С промяна на съвременното виждане и за условията, които провокират болестите, днес
се смята, че много от тях се поддават на превенция. Условията и начинът на живот стават
много важен фактор за третиране на хроничните заболявания с цел избягване на усложнения.
В изследвания, проведени от социолози за оценка на самоуправлението на болестта се
разкрива, че самите хронично болни гледат на самоуправлението на болестта като на процес,
който самите са създали, за да подредят живота си[7]. Това определение контрастира с
виждането на повечето медицински професионалисти, които описват самоуправлението като
структурна образователна програма за пациенти, която да подпомогне следването на
предписания от тях режим за лечение. Ако хронично болните виждат самоуправлението на
болестта като процес за създаване на смисъл и въвеждане на ред в живота им, неговото
съдържание представлява интерес за изследователите и здравните политици. Действително
анализът на конструкта разкрива наличието на четири тематични групи, които го
характеризират. Първо е разграничаване и наблюдаване на границите до които стига
самоуправлението на болестта, на второ място са дейностите за мобилизиране на наличните
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ресурси, трето е управлението на процеса на смяна на самоидентичността от здрав към болен
и на четвърто място – търсенето на баланс, определянето на скорост, планирането и
създаването на приоритети [7]. Самоуправлението на болестта с други думи е процес или
комбинация от процеси, извършани от болните и семействата им и едва тогава програма за
обучение на пациенти с хронични заболявания.
Всяко поведение, свързано с хронично заболяване по принцип не може да бъде
отхвърлено като грешно и още по-малко „поправено“. Опитът на хронично болните по
отношение на заболяването, независимо от равнището на здравната грижа се оказва от
изключително значение както за самите болни, така и за общността на здравните
професионалисти и за цялото общество, включително и здравите хора. Най-добри резултати
в самоуправление на болестта при хора с хронични заболявания се постигат там, където
здравните професионалисти и всички останали социални актьори поддържат и подпомагат
хората в опита им, свързан със заболяването.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методът на изследване, използван в проекта EUWISE е наблюдение на връзката
между отделни сегменти (a cross-sectional observational study) на всекидневния живот на хора
с диабет тип 2 чрез използване на количествени и качествени методики. То включва
извадково емпирично социологическо проучване с пациенти и организации – общо 1800
души и 750 организации от 6 европейски страни; биографични интервюта със 180 болни от
диабет; структурирани интервюта с 90 експерти в областта на създаване, развитие и
управление на системите за поддръжка на диабетно болни; фокус групи с пациенти, с
медицински персонал, с организации (НПО) за оказване на помощ.
Респондентите са набирани чрез здравни практики на общопрактикуващи лекари.
Изследването е проведено в 18 целенасочено подбрани географски района в 6-те страни, в
които съществуват различни здравни системи: България, Гърция, Холандия, Норвегия,
Испания и Великобритания. Във всяка от страните-участнички, научните изследвания са
извършени в три целенасочено подбрани географски района: един беден градски район
(напр. квартал в един град (над 100 хил.ж.); относително заможен градски район; и беден
(спрямо държавата) селски район (под 30 хил.ж.). За анкетното проучване извадката е от 300
лица (100 във всяка област). Набирането на респондентите е чрез използване на здравни
практики, включително и покана за участие лице в лице, за да се повиши процентът на
участие. Избраните изследвани лица са посочени от общопрактикуващите лекари, с което се
гарантира точна медицинска диагноза, както и възможност за директен контакт с пациента.
В проекта EUWISE както вече беше казано, че се използват количествени и
качествени методи. Сред тях са – анкетна карта; интервюта – биографични (наративни),
интервюта взети „в движение“, дълбочинни интервюта с ключови информатори; дискусии
във фокус групи; социално-мрежови анализи и т.н.
Анкетната карта се състои от две части. Първата част изследва представата за здраве и
благосъстояние на анкетираните лица, търси оценка на физическите дейности, които те
извършват и оценка на дейностите като лична грижа за диабета, използването на здравни
грижи за диабета и грижа за себе си, участие в организации, както и социално демографски
характеристики. Втората част на анкетната карта се интересува от социалната мрежа на
респондентите и характера им на отношение с другите членове на мрежата. Основните
въпроси към разделите в първата част на анкетната карта са взети от валидизирани методики,
използвани в практиката на анкетиране на диабетно болни или болни от други хронични
заболявания. Сред тях са SF-12V2, европейско социално изследване за качество на живот,
RAPA, SDSCA, MMAS, HEIQ V3.0. [5]. В тази статия се разглеждат резултатите получени от
първата част на анкетната карта.
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РЕЗУЛТАТИ
Социално демографски разлики:извадките в отделните страни се състоят от хора от
групата на късна, средна и пенсионна възраст: средната възраст за Норвегия е 61, за Гърция,
Испания, Холандия е 70-71, а за България и Великобритания - 65 години.
Процентът на жените в цялата извадка варира от 40 до 62 като най-висок е процентът
им в България. В Холандия, Норвегия и Обединеното кралство жените са около 40%, а в
Гърция и Испания те са над 55% (Вж.Табл.1).
Таблица 1. Характеристики на респондентите от 6 страни по линия на пол; възраст; членове в
домакинството; образование; доход (източник:Koetsenruijter, 2014)
Стр ана

Холандия Норвегия Испания

Великобритания

България

Гърция

Пол ( % жени)

61,7

57,4

44,5

40,1

56,4

39,5

Възраст (средна)

64,9

71

70,5

60,5

69,5

65,3

2,6

2,3

1,9

2

2,6

2,1

61,6

70,5

71,7

65,3

80,7

67,5

1,3

1,5

2,1

1,8

1,4

1,8

61,6

69,2

70,3

67,1

65,3

66,5

разведени

4,8

2,6

4,7

8,2

3,0

10,9

несемейни

3,7

5,9

9,0

18,5

7,3

9,1

29,9

22,3

15,2

6,2

24,3

13,5

Домашен любимец (% отговорили "да")

54,4

53,3

24,2

33,6

30,5

29,6

Образование (брой години)

10,5

8,0

11,1

11,3

9,0

13,0

1,3

2,6

1,2

0,0

13,8

0,0

начално образование

10,3

62,0

20,3

5,4

64,3

4,1

основно образование

26,7

8,6

42,2

42,9

12,5

50,6

средно образование

45,3

14,5

21,9

25,2

5,7

28,5

висше образование

15,7

12,2

21,1

26,5

3,7

16,8

пълно работно време

16,7

10,0

10,6

30,6

7,5

17,1

2,0

2,7

9,8

8,3

2,9

8,7

пенсионер

71,6

72,8

58,0

31,9

75,7

63,5

безработен

3,0

8,0

4,3

2,1

8,9

3,2

инвалидност

6,7

6,3

5,9

27,1

5,0

7,5

69,9

55,3

48,6

43,4

81,4

67,4

8,4

23,4

29,4

27,6

11,0

20,3

21,7

21,4

22,0

29,0

7,6

12,4

Членове в домакинството (бр ой)

Съпруг (% отговорили "да")
Деца (брой)
семейни
Семеен статус

овдовели

без образование

Най-високо ниво образование

непълно работно време
Трудова заетост

по-нисък
Доходи (според средния за
страната)

почти равен
по-висок

Средният брой на членовете в домакинството на респондентите във всички страни е
около двама души за Холандия, Норвегия и Великобритания, 2.3 - за Гърция; 2.6 - за
Испания и България. С изключение на България и Норвегия, в останалите страни
респондентите в повече от две трети от случаите живеят със съпрузите си. Прави
впечатление, че в норвежката извадка, практически всеки пети никога не е бил семеен. Друга
разлика, която бие на очи е че около 30% от респондентите в България са вдовици или
вдовци. Този процент е от два до пет пъти по-висок в сравнение с резултатите за другите
страни. Наличието на домашен любимец, който в много случаи се разглежда като член на
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домакинството е отличителна черта на диабетно болните в България, повече от половината
от респондентите имат домашен любимец. При другите респонденти с домашен любимец са
от 24% до 33% от тях.
Респондентите във всички страни са с относително високо образование, като данните
за България са близки до тези на Холандия и Норвегия (средно около 11 години за обучение)
и са по-високи от тези в Гърция и Испания (8, 9 години). За Великобритания те са по-високи
- 13 години. Като степен на завършено университетско образование с най-висок е процентът
на респондентите в Норвегия (26,5%), следван от Великобритания и България (16,8% и
15,7%). Сред завършилите гимназия, с най-висок процент са българите - 45,3% при 28,5% за
Великобритания и 5,7% в Испания. С най-ниско образование са респондентите от Гърция и
Испания, където 62% и 63,4% съответно около две трети са с основно образование.
Данните за заетост показват, че процентът на пенсионерите е съществен – между 76%
( за Испания) и 63,5% (за Великобритания). Пенсионерите в Норвегия са едва 35%, а в
Холандия 58%. Най-много работещи на пълно работно време има в Норвегия – 31% и в
същото време норвежката извадка е с най-висок процент на хора с увреждания – 27%. В
останалите извадки хората с увреждания са между 7,5% и 5% от респондентите.
Приведените в таблиците данни за респондентите с по-нисък от средния доход за
страните са около и над 50% за Гърция, Холандия и Норвегия, докато в Испания, България и
Великобритания, те са повече от две трети, съответно 81,4%, 69,9% и 67,4%. В същото време
процентът на респондентите с доход около средния е между 20 и 29% за всички страни без
България. Процентът на респондентите със средни доходи в България е 3 до 4 пъти по-нисък
от другите – 8%. (в определението за доходи са използвани данни на НСИ за 2013 г., с
доходи на член от домакинство около 375 лв. месечно).
Качество на живота, свързано със здравето и жизнения стил: под “качество на
живот” се разбира благосъстоянието на индивидите най-често свързано с развитието на
страната, здравеопазването, политиката и заетостта. От 2008г. насам се приема
определението на Р. Костанца, според което в качеството на живот влизат “обективни” и
“субективни” индикатори, сред които “стандарт на живота”, измерен във финансови
термини; емоционално състояние и оценка на живота; оценка за щастие; свобода на
жизнения избор и др. В даденият случай по отношение на здравната грижа “качеството на
живота” се определя като „степента”, в която в своя живот човек може да се възползва от
значими възможности [4]. В този модел основни са категориите “ аз съм”, “принадлежа на” и
“не мога да бъда” т.е. кой е човекът, как е свързан със средата и в състояние ли е да постигне
лични цели, надежди и аспирации.
Индивидуалното здраве зависи от “жизнения стил” – понятие дефинирано като всяко
време употребено за хигиена, физическа дейност или диета [1].В случая се търси описанието
на здравословния жизнен стил. За съвременната медицина се знае че, здравословният или
нездравословен жизнен стил се предава генерационно, т.е. жизненият стил на родителите се
предава и на техните деца по пътя на научаването. Поради това, видът на жизнения стил е
относително стабилна категория, която представлява интерес не само сама по себе си, а и във
връзка с оценка на качеството на живот.
Качеството на живот и здравословният жизнен стил са взаимно преплетени
конструкти и ще бъдат обсъждани във връзка един с друг.
По-долу са дадени резултати, които описват различни аспекти от качеството на живот
на пациентите, сред които здраве и благосъстояние; стил на живот (свързан със здравето);
щастие и благополучие; оценка на извършваните физически дейности.
Средните стойности, които се отнасят до общия функционален здравен статус на
респондентите от 6-те страни са показани в Таблица 2 (Вж. Табл.2).
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Таблица 2. Качество на живота, свързано с поддържане на здравословен жизнен стил
Страна

България Гърция Холандия Норвегия Испания
Общо здраве

Великобритания

3,74

3,79

3,27

3,35

3,55

4,02

умерени движения

1,96

2,24

1,86

2,38

2,17

2,18

качване на стълби

1,82

1,94

2,22

2,24

2,00

2,01

Ограничения свързани с физическо
здраве

постигам по-малко

2,94

3,11

3,63

3,51

3,31

3,89

(1 = през цялото време. 5 = никога)

ограничена дейност

2,99

3,15

3,61

3,62

3,42

3,85

Ограничения свързани с
емоционални проблеми

постигам по-малко

3,30

3,11

4,10

4,10

3,73

4,42

3,32

3,20

4,09

4,14

3,81

4,58

2,62

3,36

2,02

2,24

2,42

2,73

спокоен/на и
умиротворен/а

2,77

3,25

2,21

2,35

2,32

2,76

изпълнен/а с енергия

3,20

2,90

2,68

3,35

2,77

3,44

обезсърчен/а

3,33

3,12

4,23

4,22

3,82

4,01

3,62

2,87

4,31

4,10

3,91

3,90

(1 = отлично.5 = лошо)

Ограничения свързани с:
(1 = много. 3 = изобщо не)

работа с по-малко
внимание
Болка пречеща на работата и ежедневната дейност
(1 = през цялото време. 5 = никога)

(1 = изобщо не. 5 = изключително много)

Чувствам се:

(1 = през цялото време. 5 = никога)

Здравословни проблеми, пречещи на социалните дейности
(1 = през цялото време. 5 = никога)

Вижда се, че всички респонденти разполагат оценката за общото си здраве във втората
част на скалата (от 1 до 5), която отговаря за „лошо здраве”. Най-ниско оценяват общото си
здраве респондентите от Великобритания, следвани от Гърция и България.
Всички респонденти се чувстват ограничени, когато трябва да изпълняват обикновени
дейности или да изкачват стълби като разликите между страните са несъществени. На
въпроса „Дали в последните 4 седмици са имали проблеми във всекидневната си дейност в
резултат на физическо неразположение?” респондентите във всички страни отговарят, поскоро утвърдително, макар „от време на време” да осъзнават, че са имали проблеми,
породени от слабости във физическото им състояние. Респондентите от всички страни в
последния месец са изпитвали „малко до умерено болка”, която е пречела на нормалната им
работа, в дома и навън. Ограниченията, свързани с физическото им състояние са повече
отколкото емоционалните им проблеми, сред които са чувството на потиснатост и
тревожност. Тази разлика е значима за българската извадка.
По отношение на оценката на чувствата им в последния месец, респондентите от
всички страни смятат, че през по-голямата част от времето са се чувствали спокойни и
умиротворени, с изключение на гърците, които само от „време на време” или „рядко” са се
чувствали така.
Самооценката им по отношение на това дали са изпълнени с енергия разделя
респондентите на две групи. В едната са респондентите от Холандия, Испания и Гърция,
които по-скоро „от време на време” се чувстват енергични, а в другата група са
респондентите от Великобритания, Норвегия и България, които „по-скоро рядко” се чувстват
изпълнени с енергия. И обратно в последния месец респондентите рядко са се чувствали
обезсърчени и подтиснати като изключение правят гърците и българите, за които вярната
формула е от „време на време”, а не „рядко”.
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На въпроса дали физическото здраве или емоционалните проблеми пречат на
социалните им контакти, респондентите с изключение на гърците отговарят по-скоро
отрицателно (т.е. рядко срещат подобни пречки). Докато респондентите от Гърция чувстват
тези пречки „през по-голямата част от времето”.
При оценка на състоянието „изпълнени с енергия” по-ниски стойности дават
респондентите от Великобритания, Норвегия и България, в сравнение с другите.
Самооценката по скалата за щастие (от 0 до 10) разкрива, че респондентите от
Испания са най-щастливи, следвани от Холандия и Великобритания (Вж. Табл.3).
Таблица 3. Щастие и удовлетвореност
Страна
България

Гърция Холандия Норвегия Испания

Великобритания

Щастие
(0 = много нещастен.10 = много щастлив)

5,50

6,30

7,30

6,10

7,50

7,20

Удовлетвореност
(0 = много неудовлетворен. 10 = много удовлетворен)

5,90

6,20

7,20

6,10

7,50

7,20

Анкетираните българи имат най-ниски резултати за щастие – около средата на скалата
(5,5 пункта). По отношение на удовлетвореността от живота, респондентите от всички
страни дават сходни резултати с тези за усещането за щастие. Несъществена разлика има
само в българската извадка в посока на малко по-високо удовлетворение от живота, в
сравнение с оценката за щастие (Вж. Фиг.1).
8

България

6

Гърция

4

Холандия
Норвегия

2

Испания

0
щастие

удовлетвореност

Великобритания

Фиг. 1. Средни стойности на самооценки по категориите „щастие“ (0 = много нещастен, 10 =
много щастлив) и „удовлетвореност“ (0 = много неудовлетворен, 10 = много удовлетворен)

Самоуправление, свързано с диабетната болест: дейностите, свързани със
самоуправление на диабета отразяват личната грижа на респондентите за поддържане на
относителна стабилност в хроничното си заболяване (Вж. Табл. 4).
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Таблица 4. Лична грижа за диабета
Брой дни през седмицата (0-7)
Следвам план за здравословно хранене през
последната седмица
Следвам план за здравословно хранене през
последния месец
Консумация на плодове и зеленчуци през последната
седмица
Консумация на храни богати на мазнини през
последната седмица
Физически дейности поне 30 минути дневно през
последната седмица
Специални физически упражнения (плуване и др.)
дневно през последната седмица
Тестване на кръвна захар през последната седмица
Тестване на кръвна захар през последната седмица по
препоръки на лекаря
Преглеждам краката си
Преглеждам вътрешната част на обувките
Пушене на цигари през последната седмица (процент
отговорили "да")
Брой цигари дневно

Страна
България Гърция Холандия Норвегия Испания

Великобритания

4,26

5,04

4,98

4,75

5,77

5,12

3,86

4,77

4,96

4,44

5,65

5,09

5,32

5,44

5,51

3,67

4,74

4,73

3,51

2,35

2,49

2,51

1,52

2,69

3,05

1,61

4,05

3,78

4,47

2,92

1,12

0,33

3,42

2,61

1,93

1,96

1,91

4,36

1,00

4,88

2,33

2,32

1,55

4,42

1,18

4,43

3,46

2,43

2,66
1,57

4,88
3,86

1,47
0,75

2,89
1,08

3,32
2,00

3,90
2,08

19,00

11,00

9,00

25,00

76,00

11,00

14,40

22,60

12,50

3,20

13,00

11,10

В повечето страни, анкетираните респонденти следват здравословна диета (план за
здравословно хранене) в продължение на пет дни седмично (средно), само в България
анкетираните правят това в четири дни от седмицата. В България, приемът на плодове и
зеленчуци е на същото ниво, както в другите страни, но по отношение на приема на мазнини
той е над средното ниво - 3,5 дни в седмицата, докато в останалите държави данните
посочват 1,5 до 2,7 дни седмично. По отношение на физическите упражнения, респондентите
от Гърция разкриват най-ниски стойности, почти наполовина на дните, в които
респондентите в другите страни извършват упражнения.
Самостоятелното тестване на кръвната захар и преглеждане на състоянието на краката
като дейност, свързана със самоуправлението на болестта варира в отделните страни - от
веднъж седмично в Холандия до почти пет дни в седмицата (например тестване на кръвна
захар в Норвегия и проверка на краката в Гърция). Броят на респондентите, които пушат е
относително малък, с изключение на Испания, всеки четвърти е пушач.
Спазването на режима за прием на лекарства се оказва, че е най-стриктен в България и
Холандия. При само около 12 процента респонденти, забравящи да си вземат лекарствата за
диабет в България, в останалите страни те са 2 до 3 пъти повече. Незначителен е процентът
на респондентите от България, които си позволяват да спрат лекарствата, ако се чувстват подобре, без да са били консултирани от лекар (Вж. Табл. 5).
Таблица 5. Режим за прием на лекарства
% отговорили "да"
Понякога забравям да си взема лекарствата
Ако се почувствам по-зле от лекарството го спирам

Страна
България
11,7
1,0

Гърция Холандия Норвегия Испания
26,6
3,0

11,0
8,2

21,9
8,2

20,7
12,7

Великобритания
19,8
3,0

За определяне на отношението към грижата за себе си са използвани въпроси от т.н.
HEIQ V3.0 Методика, валидизирана на езиците на всички участващи страни [8]. В
отговорите на тези въпроси не се наблюдават съществени разлики в средните стойности на
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респондентите от различните страни. Единствено по отношение на самооценката за
самоуправление на здравните проблеми, респондентите от България са по-скептични към
възможностите си (Вж. Tабл.6).
Таблица 6. Отношение към грижата за себе си
1 = напълно несъгласен. 4 = напълно съгласен)

Страна
България

Гърция Холандия Норвегия Испания

Великобритания

Имам реалистични очаквания за здравето

3,01

2,72

3,11

3,25

3,23

3,28

Следя промените в здравето

2,90

3,03

2,75

3,28

3,10

3,08

Знам какво провокира здравни проблеми

2,97

3,09

3,00

3,31

3,12

3,18

Контролирам здравните проблеми

2,83

3,02

2,96

3,24

2,91

3,14

Знам защо пия лекарства

3,33

3,14

3,34

3,49

3,21

3,44

Правя необходимото за здравето

2,85

2,90

3,18

3,10

3,11

3,14

Умения за справяне със симптоми

2,96

2,66

2,86

3,18

2,91

3,00

Знам с какви помощни средства да си помогна

2,83

2,91

2,94

3,13

2,68

2,91

Знам как да реша здравните си проблеми

2,65

2,99

3,02

3,10

2,87

3,14

Превенция на здравни проблеми

2,50

2,50

2,80

2,95

2,71

2,95

Броят на посещенията при лекар или медицинска сестра (отговорни за диабета) варира
значително между страните, участващи в изследването (Вж. Табл.7).
Таблица 7. Посещение при медицински професионалисти
Страна

България
Брой посещения на лекар или медицинска сестра през
последните 6 месеца
Брой посещения в спешно отделение през последните 6
месеца

Гърция Холандия Норвегия Испания

Великобритания

6,1

6,1

2,6

5,2

4,6

3,5

0,2

0,3

0,1

0,6

0,5

0,2

2,6

0,9

0,3

1,4

1,4

0,4

37,5

37,6

33,7

30,3

42,1

52,0

6 - 12 месеца
Последен преглед при очен лекар
(в %)
12 - 24 месеца

16,9

18,6

32,7

39,4

23,0

40,9

19,5

22,1

28,2

22,9

22,6

5,7

над 24 месеца

26,1

21,7

5,4

7,3

12,3

1,4

Брой нощувки в болница през последните 6 месеца
0 - 6 месеца

Най-ниски стойности са отчетени в Холандия и Великобритания, най-високи т.е. найчести са посещенията в България и Гърция. Прави впечатление, че респондентите в България
по-рядко от другите респонденти се преглеждат при очни лекари (за глаукома или друг
проблем). Тези различия по всяка вероятност отразяват разликите в достъпа и качеството на
здравните грижи (по-високо качество на грижите за диабета в извън болничната помощ) и
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различния здравен статус на респондентите. В същото време, като времетраене на престой в
болница, респондентите от България дават информация за до 2-3 пъти по-дълъг престой,
отколкото другите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Резултатите в изследването показват, че диабетно болните в изследваните страни имат
сходен начин на живот, характерен за хронично болните хора изобщо.
2. Разликите в отделните сегменти на грижата за себе си отразяват по-скоро културни,
отколкото индивидуални предпочитания.
3. Характерът и състоянието на здравните системи в съответните страни дават
отражение върху организацията на самоуправлението и честотата на контакт със
здравните професионалисти.
4. По-високата морбидност на респондентите от България и по-ниското заявено
удовлетворение от живота им, както по-ниската самооценка по скалата за щастие
отново потвърждават регистрираната и в други изследвания съществена особеност в
личностните характеристики на психосоцианото самоусещане на българите слаба
екстравертност, ниско самочувствие, относително слаб контрол върху околната среда
и самооценка за влошено здраве.
5. Посочените разлики и отношението към физическата активност на респондентите
илюстрират преди всичко културни различия, свързани с делението север – юг на
европейските страни, но в даденият случай се противопоставят социално културните
нормативни схеми на поведение на представителите на третата възраст, допълнително
утежнени от стигмата на хроничната болест [6]. Тъй като извадките са относително
сходни във всички страни не е възможно тази разлика да се отдаде на местоживеенето
в град или село с презумцията, че в града физическата активност е по-слаба. Очевидно
става дума за културен модел на поведение на хронично болни, които недооценяват
влиянието на активността за стабилизиране на болестното си състояние [9].
6. Респондентите от България изключително стриктно се придържат към медицинските
предписания що се отнася до приема на лекарства, но са по-небрежни към
необходимите наблюдения на тялото си, както и към оценка на промените във
всекидневния начин на живот, свързани с диабетното заболяване – режим на хранене,
правенето на физически упражнения за мускулна сила и гъвкавост и др. [10].
7. Заявените разлики в данните за оценката на качеството на живот и управление на
болестта от страна на респондентите от отделните страни-участници в изследването,
не само подчертават влиянието на различни културни системи, но и насочват
интереса към оценка на взаимоотношението между лекари и пациенти. Когато става
дума за “биомедицинския” модел, характеризиращ се с по-неравностойна позиция на
пациента и с по-силно изразена патерналистична нагласа от страна на медицинския
персонал отговорите на болните от България, Гърция и Испания придобиват друг
смисъл. Обратно в отговорите на респондентите от Великобритания, Холандия и
Норвегия личи система на мислене и от друга страна за система, в която здравето и
болестта се виждат като процес на всекидневния живот [2]. Когато хронично болните
не се обръщат към професионалистите за никаква друга помощ свързана с начина им
на живот, освен за предписване на лекарства и администриране, бихме могли да
говорим за по-силно заявена биомедицинска насоченост и по-слабо изразена промяна
във взаимоотношенията между лекари и пациенти, съответстваща на съвременното
развитие на здравната грижа. Очевидно е, че докато здравната грижа не се пренесе от
болницата в общността подобна промяна трудно ще се наложи[3].
Основният извод, който следва да се направи е, че респондентите преди всичко в
България (и донякъде в Гърция) възприемат живота си на хронично болни и действат
релевантно на биомедицинския модел. Поради това здравният им статус и отговорността за
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здравето им се предопределя преди всичко от равнището на медицинските услуги вместо от
самото им поведение на клиенти на здравната система, от идентификацията и съобразяването
със социалните фактори, които влияят върху болестта, от предотвратяването, а не само от
протичането на хроничната болест. Оттук и връзката пациент - лекар е изключително
индивидуалистична, изнесена извън общността и относително йерархизирана.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ХРАНЕНЕТО И ВРЪЗКАТА
ИМ С ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
Биляна Николова Бъзовска
докторант по „Психология на здравето”, СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра
„Обща, експериментална и генетична психология“
и доц. д.пс.н Соня Методиева Карабельова
СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра „Обща,
експериментална и генетична психология“
Основната цел на изследването е да се проучат нагласите към храненето в модерното общество, където
здравето започва да придобива нова, по-висока стойност. За целта са проведени две последователни
независими изследвания, съответно през 2010 и 2012 г., които се фокусират върху тестиране и разбиране
на понятието. Като основен инструмент е използвана кратката версия на въпросника за нагласите към
храненето, разработен от Гарнър и Гарфинкел (Eating Attitude Test-26). Главната причина за избора на
този метод е, че той е един от най-широко прилаганите стандартизирани самоотчетни тестове при
откриване на симптоми или характеристики, типични за хранителните разстройства. От изключително
значение за първото проучване е категоризирането на изследваните лица в няколко групи, според
спецификата на начина им на хранене. Получените резултати са в съответствие с данни от изследвания,
направени в научната сфера. Основната задача на второто изследване е проверката на психометричните
характеристики на съкратената версия на въпросника, за да се адаптира и стандартизира този
инструмент за българската социокултурна среда в съвременния смисъл на идеите за здравословно
хранене. Като цяло, проведените изследвания дават добра сравнителна характеристика между две
различни групи от изследвани лица, както и отчет на риска от хранителни разстройства в извадки с
различен брой респонденти и демографски особености. Получените резултати могат да послужат за
валидизирането на въпросника и за неговото по-общо прилагане в български контекст.

EATING ATTITUDES AND THEIR RELATIONSHIP WITH EATING
DISORDERS
Biliana Nikolova Bazovska
PhD student of Health Psychology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Department
of General Psychology
and Assoc. Prof. Sonya Metodieva Karabeliova, PhD, DSc.
Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Department of General Psychology
The main goal of this study is to explore eating attitudes in modern society where health begins to acquire a new,
higher value. For this purpose, we conducted two consecutive independent studies, respectively in 2010 and 2012
that focus on testing and understanding of the concept. The measure used was the short version of Eating
Attitude Test developed by Garner and Garfinkel (EAT-26). The main reason for choosing this method is that it
is one of the most commonly used standardized self-report questionnaires for detecting symptoms and/or
characteristics typical for eating disorders. Essential to the first study was the categorization of respondents into
several groups according to the specifics of their diets. The results are consistent with data from studies on the
topic. The purpose of the second study is to examine the psychometric properties of the shortened version of the
questionnaire in order to adapt and standardize the instrument for Bulgarian socio-cultural environment in the
modern sense of the ideas for healthy eating. Overall, the studies provide a good comparative characterization
between two different groups of respondents, and report the risk of eating disorders in samples with different
number of respondents and demographic characteristics. The results obtained can be used for validation of the
questionnaire and its more general application in Bulgarian context.
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УВОД

Психологията на здравето поставя своя основен фокус върху разбирането и
изследването на връзката между биологичното функциониране, поведението и социалната
среда и тяхното влияние върху състоянието на здраве или болест. Основната цел e да
промотиране на здравето както на физиологично, така и на ментално ниво. В този смисъл тя
е свързана със здравословния начин на живот, като един от неговите аспекти е начинът на
хранене, който се отразява на цялостното състояние на човешкия организъм. В тази
перспектива храненето се разглежда като един от базисните компоненти на психологията на
здравето.
ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
До настоящия момент изследванията на връзката между избора на начина на хранене,
личността и нейното благополучие са насочени предимно към факторите, свързани с
контрола на теглото. Проучванията показват, че прекомерната загриженост за теглото е
свързана с неудовлетвореност от начина, по който тялото изглежда, ниско самочувствие и
депресия [11]. Възможно е отношението на човека към социокултурните идеали за слабост
да причинява загрижеността за контрол на теглото. Много изследвания показват, че
представяните в медиите образци на ниско тегло и привлекателност се интернализират в
субективните представи. По този начин обществените стандарти са свързани с изживяване на
неудовлетвореност от теглото и хранителни разстройства (анорексия и булимия нервоза)
[11].
В последните години вегетарианството придобива неимуверна популярност. Връзката
му с редица наболели обществени въпроси като здравословният начин на живот,
затлъстяването, високото ниво на сърдечно-съдовите заболявания, хуманното отношение
към животните и грижата за планетата и околната среда, спомага този начин на хранене да се
превърне в динамичен индивидуален и социален процес. Това е една от главните причини за
провеждането на настоящето изследване, тъй като броят на хората, избрали хранене без месо
или изцяло без животински продукти се увеличава, въпреки широко разпространената идея,
че месото дава сила на тялото и енергия за ума.
Едно основно направление в изследванията на тази алтернативна диета се отнася до
психологическите характеристики на вегетарианците и представя една по-скоро патологична
картина. Проучванията сочат, че жените вегетарианци са силно загрижени за своето ниско
тегло и проявяват ясни симптоми на хранителни разстройства [13]. Нещо повече, изследвано
показва, че те страдат от депресия и неспокойство, както и от неефективност,
междуличностно недоверие и страхове на съзряването, които са познати като основни
аспекти на психопатологията на анорексия нервоза [13].
Няколко проучвания на единични случаи в литературата, посветена на хранителните
разстройства, сочат, че съществува връзка между разстройствата в храненето и
вегетарианството. Хората с хранителни нарушения често са и вегетарианци [4]. Втората найчесто посочвана причина за отказване на месото е именно контролът на теглото. А Уърсли и
Г. Скрепийс откриват, че вегетарианците са по-загрижени за своето тегло и ниския прием на
калории, в сравнение с всеядните [18]. Предишни изследвания потвърждават, че
вегетарианският начин на хранене се използва за повлияване на теглото при млади жени [17].
Съществуват и още изследвания, свързващи вегетарианството с хранителните разстройства,
но има и такива, които не откриват подобна зависимост [4]. Въпреки това вегетарианството
може да се възприеме като маркер за потенциално вредни практики, свързани с
контролирането на теглото, за това и мотивите за неговото приемане трябва да се изследват
внимателно. Възможно е вегетарианството да се използва като социално одобрен начин за
избягването на приема на мазнини и калории. В този смисъл загрижеността за теглото и
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хранителите навици задължително да се изследват при хора, придържащи се към
вегетариански начин на хранене [4].
МЕТОД
Инструмент
Като основен инструмент е използвана кратката версия на въпросника за нагласите
към храненето (The Eating Attitudes Test (EAT-26). Той е широко разпространен и използван
метод за самооценка, оценяващ хранителни разстройства. Създаден е от Д. Гарнер и П.
Гарфинкел през 1979 г. с цел измерване симптомите на анорексия нервоза [9]. Съкратеният
вариант съдържа 26 твърдения и е основан на оригиналния въпросник, съдържащ 40 айтема.
Общите резултати се получават като сума от всички айтеми, вариращи от 0 до 53, като
резултат над 20 точки показва наличието на хранително нарушение [10]. Изследваните лица
избират възможни отговори от 6 степенна скала, която варира от „1=никога” до „6=винаги”.
Резултати над 20 точки попадат в категория „анормално хранително поведение”, а тези под
20 точки – в категория „нормално хранително поведение”.
За настоящото изследване са направени два независими прави и обратни превода.
Преводите са подложени на експертна оценка, въз основа на която е изготвен окончателен
вариант на въпросника. При прилагането на въпросника за нагласите към храната за целите
на настоящото изследване се установява висока вътрешна консистентност - коефициентът на
Кронбах е висок (α= 0,781), а корелацията на всеки айтем с цялата скала варира от R=-0,180
до R=0,680.
В края на методиката са включени въпроси за самоопределяне на изследваните лица
като всеядни или вегетарианци, както и стандартните въпроси, необходими за изготвяне на
демографския профил на извадката.
Процедура
Въпросниците за настоящото изследване са раздавани в хартиен вариант на склонните
да участват в изследването клиенти във вегетариански ресторант в центъра на София както и
на случайно подбрани желаещи. Електронният вариант на методиката е прикачен в сайт за
суровоядски начин на хранене и попълнените въпросници се изпращат на електронната поща
на един от изследователите. Неслучайното разпространение на изследването се оказа
наложително, тъй като приблизително еднаквият брой на изследвани лица от групите без
ограничения в начина си на хранене, избягващи червено месо, полувегетарианци,
вегетарианци и вегани се възприе като желано условие с цел подпомагане на
статистическото сравнение между тях. Условията за конфиденциалност на резултатите и
анонимност на отговорите, представени на изследваните лица, са спазени при обработката на
данните. Всички върнати въпросници са кодирани, запазени и анализирани с помощта на
програмата SPSS.
Изследвани лица
Първо изследване (2010 г.)
Изследването е проведено през пролетта на 2010 г. и включва 165 души, разпределени
по следния начин. В извадката жените са с 20% повече, като това се обяснява с факта, че
вегетарианството е по-разпространено сред жените. По-голяма численост има групата на
лицата до 30 годишна възраст (N=99, 60%). Най-вероятно именно възрастта обяснява
големия процент на необвързани междуличностни взаимоотношения в извадката (58,8%),
както и степента на образователна квалификация – с най-голям брой са лицата завършили
висше образование, степен бакалавър (41,8%). Като цяло, извадката е съставена от лица,
живеещи в столицата (72,1%).
Изследваните лица са разделени в 5 групи в зависимост от начина на хранене, към
който се придържат: всеядни; месоядни, избягващи червено месо и холестерол; полу-
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вегетарианци (консумират риба и пилешко месо, но се самоидентифицират като
вегетарианци); вегетарианци; вегани.
Второ изследване (2012 г.)
Второ независимо изследване е проведено през 2012 год., в което са включени 178
лица, разпределени в следните групи по признаци. Представителите на женския пол
преобладават значително – те представляват 78,4 % (140 на брой) от цялата извадка. Според
възрастта изследваните лица са разпределени в две групи – в първата група, включваща лица
до 19 годишна възраст включително, влизат 53 човека, който съставляват 29,8% от
извадката; във втората група, която обхваща представители над 19 години, попадат
значително по-голям брой изследвани лица – 125 на брой или 70,2% от извадката. По
признака образование най-много респонденти попадат в групата на тези със средно
образование (133 на брой, 75,1%), следвани от лицата със средно специално образование (23
човека, 13%), и тези с висше образование, степен бакалавър (13 човека, 7,3%), въпреки че в
сравнение с първата група те са изключително по-малко на брой. С най-малко представители
се отличават изследваните лица с висше образование, магистърска степен (7 на брой, 4%) и
тези с полувисше образование (само 1 човек, 0,6%). В категорията семейно положение найвисока численост имат лицата, които са несемейни (156 на брой, 91,2%). Що се отнася до
местоживеенето, по-голямата част от извадката живее в град София – 131 човека (73,6%), а
жителите на по-малки населени места са 47 човека (26,4%).
РЕЗУЛТАТИ
Проучване на хранителните нагласи при хора с различни хранителни практики
Скалата за нагласите към храненето е със средна стойност Х=10,86, при стандартно
отклонение – SD=8,05, което предполага, че по-голямата част от изследваните лица не
притежават развити симптоми на хранителни разстройства. Тези резултати се разпределят в
петте групи както следва: в категорията конвенционално хранене хората с резултат над 20
точки, който се използва за граница между нормалното и анормалното хранително
поведение, са само двама души (1,2%), а лицата, попадащи извън границата са 28 (17,2%). В
групата на хората, избягващи червено месо и холестерол, броят на изследваните лица със
симптоми на хранителни разстройства са 4 (2,5%), а тези с ниски показатели са 28 (17,2%). В
категорията полувегетарианци симптомите на изследвания проблем се срещат при 3 (1,8%)
от респондентите, останалите 16 (9,8%) не показват тенденция за изразяване на подобни
симптоми. В групата на вегетарианците лицата с точки над 20 са 4 (2,5%), а тези с резултат
под 20 точки са 42 (25,8%); при веганите изследваните лица с хранителни разстройства са с
най-голям брой – 8 (4,9%), на фона на 28 (17,2%) души от същата група, но без симптоми.
Проведен е дисперсионен анализ за изследване на симптомите на хранителни
разстройства в зависимост от начина на хранене, към който се придържат респондентите от
изследваните пет групи, който установява статистически значими резултати (F=2,856;
р=0,025). По своите средни стойности групата на веганите притежава най-високи стойности
(Х=14,06), следвана от групата на лицата, изключили от диетата си червено месо и
холестерол (Х=11,19). На трето място са полувегетарианците (Х=10,90), след тях е
стриктната вегетарианска група (Х=10,20). С най-ниски стойности по изследвания конструкт
е групата на всеядните лица (Х=7,63). Резултатите се потвърждават и с помощта на
процедурата множествено сравнение.
Между вегетарианството и симптомите за хранителните разстройства се регистрира
положителна умерена корелационна връзка (r=0,328; р˂0,00). Тези резултати потвърждават
направените до сега изследвания по проблема [13,18].
Получените данни потвърждават направените до момента проучвания, в които
вегетарианците проявяват симптомите на хранителните разстройства – анорексия и булимия
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нервоза – по-често в сравнение с изследваните лица, без специфични ограничения, наложени
спрямо начина на хранене. Настоящото изследване е едно от малкото, провеждани изследвания,
с участието на група вегани като хомогенна численост с останалите групи и това трябва да се
вземе под внимание. Високият брой на хора със симптоми на хранителни разстройства може да
се обясни с факта, че тази група не консумира никакви животински продукти и нейният начин на
възприемане на самия акт на хранене се различава значително от конвенционалните и
традиционни представи за храната, които от своя страна са отражение на обичайната месоядна
диета. В здравословните практики на веганите/вегетарианците често включва идеята за
прочистване на тялото, което става възможно с периодично гладуване в рамките на 24-36 часа.
Освен това вегетарианците и веганите се отличават с по-широки познания в сферата на
храненето и съдържанието на самите храни. Едновременно с това, те наистина се стараят да се
придържат към диетичен начин на живот, който не замърсява тялото с продуктите на нацията за
бързо хранене и засилената консумация на преработени храни. Тези факти могат да обяснят
високите точкови балове по въпроси като: „Избягвам да се храня когато съм гладен”, „Запознат
съм с калорийното съдържание на храната”, „Избягвам храни, съдържащи захар”, „Ям диетични
храни” и подобни.
Проверка на факторната структура на въпросника за нагласите към храненето
Въпросникът е разработен в САЩ, за да открие наличието на хранителни разстройства
в извадка от цялостната популация. Той съдържа 26 твърдения, които са обединени в три
подскали - 1) диетичен начин на хранене 2) булимия и постоянни мисли за храна и 3)
контрол над постъпващата храна (предимно орален) [9].
В настоящото изследване се обособяват седем фактора, с коефициент на надеждност
вариращ между α=0,805 и α=0,317. Данните са представени в табличен вид (виж табл. 1) .
Таблица 1. Структурна организация на нагласите към храненето
Ротирана факторна матрица

Твърдения

1
0,856
0,838
0,758
0,594
0,531
0,501
0,429

2

3

Фактори
4
5

6
7
17. Ям диетични храни.
23. Придържам се към диетичен начин на живот.
16. Избягвам храни, съдържащи захар.
24. Харесва ми стомахът ми да е празен.
22. Не се чувствам добре след като съм ял/а сладко.
0,319
19. Проявявам самоконтрол, когато около мен има храна.
18. Чувствам, че храната контролира живота ми.
0,385
11. Имам желание да бъда по-слаб/а.
0,892
14. Мисля, че имам излишни мазнини по тялото си.
0,847
12. Когато спортувам си мисля за изгорените калории.
0,746
10. Изпитвам силно чувство на вина след ядене.
0,684 0,323
20. Другите ме принуждават да се храня повече.
0,760
13. Другите хора смятат, че съм твърде слаб/а.
-0,369 0,734
8. Другите искат да ям повече.
0,535
0,360
21. Твърде много време мисля за храна.
0,380 0,444
0,432
7. Обикновено избягвам храни с високо съдържание на въглехидрати
0,304
0,751
(хляб, ориз, картофи).
6. Запознат/а съм с количеството калории в храната, която ям.
0,703
2. Избягвам да се храня, когато съм гладен/гладна.
0,655
0,318
1. Ужасен/а съм от това, че съм с наднормено тегло.
0,403
0,460
-0,318
3. Постоянно си мисля за храна.
0,821
4. Когато започна да ям, не мога да се спра.
0,818
9. Повръщам след ядене.
0,760
25. Имам позиви за повръщане след ядене.
0,716
5. Режа си храната на малки парченца.
0,840
15. Храня се по-бавно от другите хора.
0,483
Процент на обяснена вариация
18,413 11,019 8,676 6,944 6,044 5,443 4,459
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Ротирана факторна матрица
Твърдения

1
0,856
0,838
0,758
0,594
0,531
0,501
0,429

2

3

Фактори
4
5

6
7
17. Ям диетични храни.
23. Придържам се към диетичен начин на живот.
16. Избягвам храни, съдържащи захар.
24. Харесва ми стомахът ми да е празен.
22. Не се чувствам добре след като съм ял/а сладко.
0,319
19. Проявявам самоконтрол, когато около мен има храна.
18. Чувствам, че храната контролира живота ми.
0,385
11. Имам желание да бъда по-слаб/а.
0,892
14. Мисля, че имам излишни мазнини по тялото си.
0,847
12. Когато спортувам си мисля за изгорените калории.
0,746
10. Изпитвам силно чувство на вина след ядене.
0,684 0,323
20. Другите ме принуждават да се храня повече.
0,760
13. Другите хора смятат, че съм твърде слаб/а.
-0,369 0,734
8. Другите искат да ям повече.
0,535
0,360
21. Твърде много време мисля за храна.
0,380 0,444
0,432
7. Обикновено избягвам храни с високо съдържание на въглехидрати
0,304
0,751
(хляб, ориз, картофи).
6. Запознат/а съм с количеството калории в храната, която ям.
0,703
2. Избягвам да се храня, когато съм гладен/гладна.
0,655
0,318
1. Ужасен/а съм от това, че съм с наднормено тегло.
0,403
0,460
-0,318
3. Постоянно си мисля за храна.
0,821
4. Когато започна да ям, не мога да се спра.
0,818
9. Повръщам след ядене.
0,760
25. Имам позиви за повръщане след ядене.
0,716
5. Режа си храната на малки парченца.
0,840
15. Храня се по-бавно от другите хора.
0,483
Процент на обяснена вариация
18,413 11,019 8,676 6,944 6,044 5,443 4,459
Коефициент на надеждност (α на Кронбах)
0,805 0,833 0,557 0,625 0,734 0,432 0,317

В първи фактор с високи факторни тегла попадат седем твърдения, чието факторно
тегло варира от 0,429 до 0,856. Смисловото съдържание на твърденията дава основание този
фактор да бъде наименован „Диетичен режим на хранене“. Вътрешната консистентност на
скалата е α=0,805, което показва високата й надеждност, а корелацията на всеки айтем с
цялата скала варира от R=0,355 до R=0,724. При направения айтем анализ се установява, че
ако твърдение №18 и твърдение №19 бъдат извадени от скалата, то това ще доведе до малко
повишение на коефициента на Кронбах (вж. табл. 2). Важно е да се отбележи, че
съдържателно твърдение №18 може да бъде отнесено към трети фактор, в който айтемът
също получава относително високо факторно тегло. Твърдение №7, което има най-високо
факторно тегло в четвърти фактор, а също така съдържателно се отнася към първата скала, в
която получава допустима стойност на факторното тегло.
Табл. 2. Айтем анализ на скалата „Диетичен режим на хранене“

15,03

33,150

Коефициент на
Кронбах (α), ако
айтемът бъде
изваден от скалата
0,724
0,744

14,89

31,905

0,713

0,744

15,09

33,250

0,620

0,763

15,50

36,618

0,511

0,784

15,81

38,371

0,498

0,787

Скала на средните, Скала на вариациите,
ако айтемът бъде
ако айтемът бъде
изваден от скалата изваден от скалата
17. Ям диетични храни.
23. Придържам се към диетичен начин
на живот.
16. Избягвам храни, съдържащи захар.
24. Харесва ми стомахът ми да е
празен.
22. Не се чувствам добре след като
съм ял/а сладко.

Корелация на
всеки айтем с
цялата скала
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18. Чувствам, че храната контролира
живота ми.
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14,39

38,943

0,357

0,810

15,80

39,662

0,355

0,809

Във втори фактор с високи факторни тегла се обединяват четири твърдения, чиито
факторни тегла варират от 0,684 до 0,892. Семантично те могат да бъдат обединени под
наименованието „Образ на тялото”. Коефициентът на надеждност на скалата е най-висок
(α=0,833) от всички обособили се фактори. Корелацията на всеки айтем с цялата скала е
между R=0,581 и R=0,790. Анализът показва, че изваждането на всяко от четирите твърдения
няма да доведе до повишаването на коефициента на Кронбах на (виж табл. 3). Необходимо е
да се посочи, че твърдение №1 може да се отнесе към този фактор (освен към пети, където е
с тегло 0,460), тъй като притежава сравнително високо факторно тегло (0,403) и смислово
съвпада с останалите айтеми.
Табл. 3. Айтем анализ на скалата „Образ на тялото“
Скала на средните, ако
айтемът бъде изваден
от скалата
11. Имам желание да бъда послаб/а.
14. Мисля, че имам излишни
мазнини по тялото си.
12. Когато спортувам си мисля
за изгорените калории.
10. Изпитвам силно чувство на
вина след ядене.

Скала на
Коефициент на Кронбах
вариациите, ако Корелация на всеки
(α), ако айтемът бъде
айтемът бъде
айтем с цялата скала
изваден от скалата
изваден от скалата

7,39

13,115

0,790

0,726

7,05

14,337

0,713

0,765

7,76

15,449

0,622

0,808

8,60

19,610

0,581

0,833

В трети фактор попадат четири твърдения (8, 13, 20 и 21), като факторното им тегло се
променя от 0,760 до 0,444. Те могат да бъдат обединени под наименованието „Важните
други”. Вътрешната консистентност на скалата е α=0,557, което показва относително добра
надеждност, тъй като броят на твърденията не надвишава шест. Корелацията на всеки айтем
с цялата скала варира от R=0,173 до R=0,492. Коефициентът на Кронбах може да се повиши
значително до α=0,598, ако от фактора се извади твърдение №21 (вж. табл. 4).
Табл. 4. Айтем анализ на скалата „Важните други“

20. Другите ме принуждават да
се храня повече.
13. Другите хора смятат, че съм
твърде слаб/а.
8. Другите искат да ям повече.
21. Твърде много време мисля
за храна.

Скала на средните, ако Скала на вариациите,
Коефициент на Кронбах
Корелация на всеки
айтемът бъде изваден ако айтемът бъде
(α), ако айтемът бъде
айтем с цялата скала
от скалата
изваден от скалата
изваден от скалата
7,16

7,635

0,492

0,362

6,81

7,556

0,413

0,421

6,56

7,580

0,310

0,521

6,88

10,163

0,173

0,598

В четвърти фактор също се обединяват четири твърденията (1, 2, 6 и 7), които са с
факторни тегла между 0,751 и 0,460. Те смислово могат да се обединят под наименованието
„Контрол над храната” (вж. табл. 5). Вътрешната консистентност на скалата е α=0,625,
която е сравнително висока, като се вземе под внимание малкия брой айтеми, които
съставляват фактора. Корелацията на отделните айтеми с цялата скала варира от R=0,274 до
R=0,527. Необходимо е да се отбележи, че премахването на твърдение №1 ще доведе до
малко повишение на коефициента на Кронбах (α=0,641).
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7. Обикновено избягвам храни с
високо съдържание на
въглехидрати (хляб, ориз,
картофи).
6. Запознат/а съм с
количеството калории в храната,
която ям.
2. Избягвам да се храня, когато
съм гладен/гладна.
1. Ужасен/а съм от това, че съм
с наднормено тегло.

Табл. 5. Айтем анализ на скалата „Контрол над храната“
Коефициент на
Скала на средните, ако Скала на вариациите,
Корелация на всеки
Кронбах (α), ако
айтемът бъде изваден ако айтемът бъде
айтем с цялата скала айтемът бъде изваден
от скалата
изваден от скалата
от скалата
6,00

6,595

0,527

0,456

5,66

6,259

0,476

0,501

6,51

8,890

0,371

0,584

6,39

8,736

0,274

0,641

В оформилия се като пети фактор влизат само две твърдения - № 3 и № 4, като те са с
факторни тегла съответно 0,821 и 0,818. Семантично те могат да дадат наименованието
„Обсебващи мисли за храна”. Вътрешната консистентност на скалата е α=0,734, което
показва сравнително висока надеждност, като се вземе под внимание, че факторът е съставен
само от два айтема, които корелират еднакво със скалата - R=0,580.
В шести фактор също попадат две твърдения - № 9 и № 25, чиито факторни тегла са
съответно 0,760 и 0,716. Тяхното смислово съдържание до известна степен се асоциира с
някои характеристики на булимията.
В седми фактор отново включва две твърдения съответно с факторни тегла 0,840 и
0,483. Смисловото съдържание на тези твърдения се отнася до контрола върху начина на
хранене.
Използваният в изследването въпросник за проверка на хранителните разстройства е
създаден 1979 година [9], което повдига редица съмнения дали е в състояние да тества
адекватно въпросния конструкт, тъй като през годините подобен феномен може да еволюира,
повлиян от модерни течения за женската фигура, създаването на нови хранителни навици
или модели и смяната на ролята на младата жена в обществото. Друг проблем е
социокултурната среда, в която е създаден въпросникът. Българската и американската
култури се различат по редица признаци, което може да доведе до изкривяване на
резултатите и тяхното неточно тълкуване спрямо изследваната извадка. Поради тези
причини е приложен факторен анализ, за да се провери дали данните ще съвпаднат с тези на
Гарнър и Гарфинкел. В настоящото изследване се обособяват 7 фактора, за разлика от
оригиналното проучване на авторите, където факторите са само три. Бъдеща задача е
тестването върху по-голяма извадка с представители от цялата страна, за постигане на повисока валидност на инструмента. Обмисля се и намаляване на айтемите, които съставляват
фактори с ниска надеждност. Подобни действия са извършвани вече с този тест в предишни
изследвания [5,7].
ДИСКУСИЯ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
На базата на информацията от изследователската литература в сферата на
хранителните разстройства и начина на хранене е направено допускане, че хората, които не
консумират месо и животински продукти ще проявяват по-голям брой симптоми на
разстройства в хранителното поведение. Резултатите от проведеното първо проучване
показват, че изследваните лица със специфични нагласи към храненето проявяват по-висока
склонност към разстройства на хранителното поведение, сравнени с хората, консумиращи
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всякакви продукти. Получените данни са в синхрон с направените до момента проучвания в
специализираната литература по въпроса [6, 11, 16, 17].
Резултатите от изследване, проведено от Ч. Пери, М. МакГуаиър, Д. Нюмарк –
Щайнер и М. Мери, подкрепят посочените предишни изследвания на вегетарианството [16].
Сравнени със своите всеядни връстници, вегетарианците се различават значително в своето
поведение, свързано с храненето: те по-често премерват теглото си, по-неудовлетворени са
от тялото си, прибягват до здравословни и нездравословни техники за контрол над теглото
(използването на хапчета за отслабване и разхлабителни, повръщане след ядене с цел загуба
на тегло).
Подобни са резултатите и от изследване, проведено от M. Линдеман [12], което
проучва емоционалното състояние и симптомите на хранителни разстройства сред жени
(вегетарианки и всеядни) на възраст между 13 и 74 години. Вегетарианките и полувегетарианките се отличават с по-ниска самооценка и с повече симптоми на хранителни
разстройства.
Вегетарианците може да са изложени на по-голям риск от нездравословни практики за
контролиране на теглото (чести диети, преяждане, използване на разхлабителни), в
сравнение с хората, придържащи се към конвенциналната диета [13, 17]. Проведените
изследвания по темата подкрепят предположението, че причините за приемане и поддържане
на вегетарианска диета могат да бъдат свързани с нездравословни опити за контрол на
теглото и може да има връзка с разстройствата при хранене.
По-голямата част от специализираната психологическа литература, изследваща
разнообразните нагласи към храненето, е противоречива. Въпреки че много от изследванията
изброяват множеството положителни здравословни последици [6], все повече нови
изследвания предполагат, че вегетарианската диета влошава здравето. Някои от тези
противоречия може да се дължат на различията в проучванията в определението за
„вегетарианец“, както и на стратегиите, използвани за описание и изследване на извадката и
възрастта на участниците. Първо, понятието „вегетарианец“ се използва за описание на
целия спектър от диети - от избягването на червено месо (понякога се нарича полу-, псевдовегетарианец или частичен), през изключване на всякакво месо (вегетарианци), до
ограничаване на консумацията на всички храни от животински произход (вегани). От друга
страна, много от изследванията на последиците от вегетариански диети са ограничени до
определени групи, като например адвентистите от седмия ден, или на членовете на
вегетариански общества, така и клиентите на магазини за здравословни храни. В този
смисъл, проучвания сред по-възрастните хора показват ползите за здравето от
вегетарианския стил на хранене, докато тези сред по-млади хора не ги
доказват. Следователно цялостната научна картина за здравето на вегетарианците е смесена
и объркваща, като някои проучвания отчитат по-добро здраве, докато други отчитат – полошо. С оглед на видимото увеличение на броя на младите хора, избиращи вегетариански
начин на хранене и живот и по-широкото разпространение на вегетарианството сред младите
хора и жените, е необходимо да се изследва феноменът в по-широката общност.
В този ред на изследване на хранителните разстройства сред вегетарианците е
необходимо да се спомене, че във въпросника се съдържат набор от айтеми, на които
вегетарианците биха отговорили с по-голяма степен на съгласие поради загрижеността за
здравето, която е типична за този начин на хранене. Именно тази тенденция насочи
вниманието ни към съдържанието на използвания от нас въпросник. За да бъде достатъчно
ефективна методиката, предположихме, че тя трябва да съдържа айтеми, които да не бъдат
подвеждащи и зависещи от нагласите на изследваните лица към даден хранителен режим.
Поради тази причина, следващата логична стъпка в проверката на надеждността на
въпросника беше неговото попълване на случаен принцип и изготвяне на факторен анализ.
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Провеждането на факторен анализ на въпросника за нагласите към храненето (ЕАТ26) [7], създаден с цел откриване на тенденциозно поведение с признаци на хранителни
разстройства, разграничава в настоящото изследване обособяването на седем отделни
фактора. Първият основен фактор от проучването на Гарнър и Гарфинкел включва 13
твърдения (№ 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25). Смисловото съдържание на тази
скали се отнася до спазването на диетична последоватеност в храненето, което предполага
избягване на мазнини, използването на разнообразни техники за намаляване на теглото,
натрапчиви мисли за консумираните калории и т.н. При използването на въпросника в
български социокултурен контекст всъщност този фактор се разделя на три отделни фактора
– първи, втори и четвърти. Открояването на отделен фактор, обозначен като „Диетичен
режим на хранене”, е съпоставимо с данни от гръцка извадка, където същите айтеми се
обединяват във фактор, получил наименованието „Загриженост за храната” [7].
Смисловото съдържание на твърденията, които попадат във втори фактор от нашето
изследване се свързват с възприятията за тялото и съвсем логично той получава
наименованието „Образ на тялото”. Другата скала, която се обособява при българската
извадка, смислово дава основание да се нарече „Контрол над храната“.
Вторият фактор от изследването на Гарнър и Гарфинкел е наименован „Булимия и
постоянни мисли за храна” [8]. Факторният анализ на настоящото проучване не успява да
идентифицира единен подобен фактор. Вместо това се оформят два отделни фактора фактор № 6, съставен от айтеми 9 и 25, които описват поведение, наподобяващо признаците
на булимия, но той е с относително ниска надеждност (α=0,432). Единствените две
твърдения, които съвпадат с айтемите, влизащи в този фактор, от изследването на Гарнър и
Гарфинкел са №3 и №4, които оформят отделна скала с „Обсебващи мисли за храна” и
показват висока надеждност (α = 0,734).
Последният трети фактор от проучването на Гарнър и Гарфинкел е обозначен като
„Орален контрол”, като в него попадат айтеми 2, 5, 8, 13, 15, 19, 20. В това изследване се
обособяват два фактора, свързани с контрола, който може да бъде упражнен върху приема на
храна. Първият от тях е с наименование „Важните други” и твърденията в него отразяват
натиска, идващ от външната среда, свързан с теглото на изследваното лице. Като цяло,
надеждността на този фактор е относително висока (α= 0,557). Другият фактор отразява
персоналния контрол върху избора и вида на приетата храна и съвсем логично носи името
„Контрол върху храната”. Той е със задоволително висока надеждност (α=0,625), тъй като в
него влизат само четири твърдения. Седми фактор е с ниска надеждност (α= 0,317) и поради
тази причина не е обсъждан.
Смятаме, че различията в структурната организация на въпросника за нагласите към
храненето при българската и американската извадка зависи от различията в социокултурния
контекст, влиянието на медиите за образа на тялото и промяната в начина на живот,
ориентиран към до голяма степен към по-здравословно хранене в съвременното общество.
Ограничения на изследването
Основно ограничение е, че по-голямата част от изследваните лица живеят предимно в
град София. Броят и методът за събиране на изследвани лица в настоящата извадка са
прекалено ограничаващи. Едно от предложенията е за по-мащабно проучване насочено не
само към увеличаване на числеността, но и към по-голямо разнообразие от представители на
различни населени места. В бъдещи проучвания трябва да се отдели повече внимание на
удовлетвореността от теглото и външния вид, тъй като те представляват важни предиктори
на изследвания конструкт.
Насоки за бъдеща работа
Като цяло, смисловото съдържание на факторите в българската социокултурна среда
съвпада с определените от Гарнър и Гарфинкел [7]. В изследване на Окър, Лам, Дженсън и
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Джан (2007) въпросникът е редуциран чрез факторен анализ до 16 айтема, които притежават
добра вътрешна консистентност, висока валидност и надеждност [14]. Техният вариант на
скалата е полезен в проучване за признаци на хранителни разстройства при студентки от
различни културни общности [5]. Като цяло, айтемите от кратката версия на Окър и колеги,
съвпада с твърденията, получени в четирите основни фактора от настоящата изследователска
работа. Това е една основателна предпоставка в бъдещи проучвания да се използва версията
от 16 айтема в българската социокултурна среда. Повторното тестване на хора с различни
хранителни ориентации с тази преработена версия представлява особен интерес.
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СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩЕ НА ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
У НАС НА БАЗАТА НА SWOT- АНАЛИЗ
Бистра Методиева Ценова, доцент, д. пс., Красимира Костадинова, гл.ас.
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), София
STATUS AND FUTURE OF HEALTH PSYCHOLOGY
IN THE COUNTRY BASED ON SWOT ANALYSIS
Assoc. Prof.Bistra Tzenova, PhD, Assist. Prof. Krasimira Kostadinova
National Center of Public Health and Analyses (NCPHA), Sofia
Резюме. Психология на здравето се занимава с хората с актуален здравен проблем и свързаните с него
първични елементи на здравната система във всички периоди на живота им – детство, юношество,
зрялост и старост, в различни организационни среди: семейство, училище, работна среда, болница,
общност, транспорт. Обоснованата прогноза за развитие на здравната психология и приоритетите й у нас
е от изключително значение за адекватното обучение, професионална мотивация и подготовка на
специалистите по психология на здравето в различните среди.
Целта е да се анализират силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитието на здравната
психология у нас на базата на техниката за стратегическо управление на проекти SWOT-анализ.
Методът се използва широко в икономиката и здравеопазването като инструмент за комплексното
управление на стратегията на дадена организация, стратегическото планиране на проекти и продукти
или организацията, към които са приложени.
Обобщени са резултатите от групови дискусии с няколко групи студенти от магистърска програма по
психология, курс „Психология на здравето”. На базата на анализа на настоящата ситуация – население и
демографски процеси, здравеопазване и здравна реформа, образование, икономически растеж и социално
включване, се осъзнават по-добре слабите страни и приоритетите, както и възможностите за развитие на
психология на здравето у нас в близкото бъдеще.
Ключови думи: промоция на здравето, демографски промени, национални здравни програми,
предизвикателства за бъдещо развитие, ПЕСТ анализ
Abstract. Health psychology help people deal with the aspects of health problem and related elements of primary
health care in all periods of their life - childhood, adolescence, maturity and old age, in different organizational
environments: family, school, workplace, hospital, community, transport. Reasonable prognostication for the
health psychology and its priorities in the country is crucial for adequate training, professional motivation and
training of specialists in health psychology in different settings.
The aim is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the development of health
psychology in the country based on the technique of strategic project management – SWOT matrix. The method
is widely used in the economy and health care as a tool for integrated management strategy of an organization,
strategic planning projects and products or organization to which they refer.
Summarized are results from group discussions with several groups of students from the Master's program in
psychology course "Psychology of Health". Based on the analysis of the current situation - population and
demographic trends, health care and health care reform, education, economic growth and social inclusion to note
is a remarkable awareness rise of weaknesses, priorities and opportunities for development of health psychology
in the country in the near future.
Key words: occupational health, health promotion, demographic changes, national health programs, future
challenges, PEST analysis

Постановка на проблема – психично здраве и промоция на здравето
ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА Е ОСНОВНА ЦЕННОСТ, НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР ЗА НЕГОВОТО
СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЗАТОВА ГРИЖАТА ЗА НЕГО Е ПРИОРИТЕТ, ОТРАЗЕН В ПОЛИТИКИТЕ НА СВЕТОВНА
ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕЗ 21 ВЕК” И „ЗДРАВЕ ВЪВ ВСИЧКО”. Дефиницията
за здраве на СЗО (Световната здравна организация), гласи: „Здравето е състояние на пълно
физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на разстройство или
недъг”. Здравето е основно човешко право, динамичен ресурс за ежедневните дейности,
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социална инвестиция. Определението на Световна здравна организация за здраве въвежда
понятието „благополучие”: измеренията на здравето обхващат „състояние на хармонично
физическо, психично и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”
Съвременното разбиране за здраве е свързано с понятието „благополучие” като стандарт на
живот (обективно) и като качество на живот (субективно). От само себе си се разбира, че
няма здраве без психично здраве. При определяне на състоянието на психично здраве и
възможните му нарушения, е необходима комплексна оценка на клиничните, психологични и
социални характеристики на личността.
Резултатите от множество здравно-психологически изследвания проведени
последните години доказват, че здравето е един многомерен конструкт, върху който влияят
множество психологически, социални и биологически компоненти. Решаващо за здравното
състояние и самочувствие на човека е психичното състояние, позитивните емоции,
социалната интегрираност и много други [15, 16].
Психичните здравни проблеми засягат обществото като цяло и никоя социална група не е
напълно предпазена от психични разстройства. Приоритетната цел е необходимостта от
опазване и укрепване на здравето и безопасността при работата чрез профилактика и контрол на
вредните фактори - социални и на работната среда, което отрежда важно място на психология на
здравето. В Програмата на СЗО (1985) изрично е записано настояване за разкриване и
отстраняване на създадени и повлияни от обществото "рискови за здравето фактори" и
болестотворни "структурни поведенчески причини", за политически наложени промени в
условията на живот, работа, среда, против социални и икономически интереси и сили.
В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА В
БЪЛГАРИЯ СТАВА ВСЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНА И УСПОРЕДНО С ТОВА СЕ УВЕЛИЧАВА И ТРЕВОЖНОСТТА
НА ХОРАТА ЗА СОБСТВЕНОТО ИМ ЖИВОТ, ОЦЕЛЯВАНЕ И БЪДЕЩЕ, НА САМИТЕ ТЯХ И ДЕЦАТА ИМ
ИЗОБЩО.
Депресията и свързаният с работата стрес са в центъра на все по-голямо внимание,
тъй като те могат да доведат до понижено самочувствие и в крайна сметка — до
неспособност за работа [8, 15]. През 2004 г. социалните партньори на равнище ЕС
сключиха Европейско рамково споразумение относно стреса, свързан с работното място
за идентифициране, предотвратяване и овладяване на проблемите, свързани със стреса на
работното място. През 2008 г. Европейската комисия, заедно със съответните социални
партньори и заинтересовани страни, подписа Европейския пакт за психично здраве и
благоденствие, изтъквайки значението на психичното здраве и доброто самочувствие за
силна и конкурентоспособна Европа [4].
Здравето и доброто самочувствие на работното място са ключови елементи на
общата стратегия за растеж, конкурентоспособност и устойчиво развитие „Европа
2020“. Здравата икономика зависи от доброто здравословно състояние на населението.
Без него работодателите губят от намалената производителност на работещите, а
гражданите се лишават от възможност за дълъг и качествен живот. Това е особено
важно с оглед на текущия дебат относно застаряването на европейското население [15].
Цената на неуправлението на стреса струва скъпо на работодателите в Европа [16].
Затова мотото на поредната Европейска кампания „Здравословни работни места 20142015” е „Управлявай стреса”.
За определянето на понятието психично здраве пряко отношение има социалната
адаптация. Качеството на психично здраве се определя от съвкупност от индивидуални
особености на личността и състоянието на вътрешната среда на организма; резултат е на
взаимодействие на биологични, психологични и социално-средови фактори (наследственост,
възраст, възпитание, характер и приспособително поведение, стратегии за справяне при
решаване на стресови ситуации, прекарани болести, травми, интоксикации и др.).
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Психичното здраве е динамично – качеството му непрекъснато се променя под
влияние на многобройни вътрешни (възрастови, еднокринни и др.) и външни (социални,
психологически, икономически, екологически и др.) фактори. Психичното здраве е резултат
от взаимодействието на позитивни и негативни емоции и настроения и зависи преди всичко
от реакцията на човек на събитията в живота му. Важна е способността за преодоляване на
емоционалните и психологически проблеми и способността да се учим от опита си. Всеки
човек има строго индивидуален (зависещ от редица фактори) предел на издръжливост на
психоемоционално напрежение, след който се стига до нервно-психичен срив и сериозни
проблеми и с физическото здраве.
Промоция на здравето (ПЗ)
Най-често използваната дефиниция за промоция на здравето е тази, заложена в
Хартата от Отава 1986, която определя промоцията на здравето като: „процес, който
предоставя на хората възможност да повишат контрола над своето здраве, както и да го
подобрят и укрепят до възможното за тях равнище” [3].
Той представлява всестранен социален и политически процес, който включва не само
мероприятия насочени към увеличаване на уменията и способностите на индивидите, но
също така дейност, насочена към промяна на социалните и икономически условия и средата,
така че да смекчи тяхното въздействие върху общественото и индивидуално здраве. От 2005
год. промоцията на здравето на работното място е включена в плана за действие на
Европейската Комисия като важна цел на европейската политика в областта на общественото
здраве. Промоция на здравето е нова област на стратегията за практически действия по
отношение на здравето на човека и обществото. Свързва елементи от много сфери и научни
дисциплини – главно социология, социална психология, медицина, педагогика, икономика и
политически науки. Промоция на здравето е водеща концепция, включваща дейности по
повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие в ежедневния живот
на цялата популация.
Тя е насочена към действия в сферата на детерминантите на здравето, изисква
координирано сътрудничество между различните сектори на управление, от централната до
местната власт. Обединява и прилага различни, но допълващи се методи за въздействие,
насочени против застрашаващите здравето фактори, стимулира и развива ефективното и
конкретно участие на обществото (на различни негови групи) при дефиниране на здравните
проблеми и вземането на решения, свързани със заплахите за здравето.
Промоция на здравето е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и
мерки за промяна и подобряване на определени фактори, влияещи върху здравето с
участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно
съответствие между средата и здравето. Терминът промоция на здравето включва не само
въздействието на индивида върху определени фактори, но и средата на действие на тези
фактори и промяна на онези от тях, които възпрепятстват здравословния начин на живот.
2. Разширяване на ролята на психологията за здравето
Психология на здравето (ЗП) е всеки аспект на психологията, който има връзка с
преживяването на здраве и болест и поведението, което повлиява здравното състояние. Тя
включва фундаментални изследвания върху психофизиологичните механизми които свързват
събитията от средата със здравните резултати, вкл. лабораторни изследвания с хора и
животни. Включва също така и приложни изследвания върху структурата и съдържанието на
комуникациите /общуването, проектирани да променят здравното поведение, и на реакциите
в отговор на такива комуникации.
Професионалната ЗП може да бъде определена като провеждане и ръководство на
интервенции, произлизащи / водещи началото си от психологическата наука, които имат за
цел промяната на свързани със здравето преживявания и поведения на индивида, или пряко
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или чрез въздействие върху друго лице. В съвременната психология на здравето се
различават 4 специализирани алтернативни подхода (т.нар. модел на луковицата [10, 11]):
• Клинична здравна психология – с фокус върху биопсихосоциалния модел здраве и
болест, насочена към пациентите;
• Обществена (public) здравна психология – приложение на психологичната теория,
изследвания и технологии за промоция на здравето и превенция, насочена съм
подобряване на здравето на популацията. Фокусът е върху проследяване на здравното
състояние като основа за промоция на здравето, комуникация и интервенции.
Целевите групи са най-уязвимите за здравни проблеми; епидемиологични
изследвания; цели промяна на поведението. Основни често използвани понятия са
риск, отговорност.
• Психология на здравето на общността (community) – социален и икономически модел,
насочена към промоция на здравето – физическо и психично. Целевите групи са
здрави, но уязвими групи. Основни понятия в тази област са социална промяна,
овластяване; социален капитал, изграждане на капацитет, неравенство, създаване на
коалиции. Трудовата здравна психология (occupational health psychology) се развива в
това направление, като обхваща частични аспекти и на горното.
• Критична здравна психология – насочена към социалните структури, икономики,
правителство, с фокус властта. Това направление е най-слабо развитото в страната ни.
• Съвременната психология включва професионална практика. Определенията на
границите на такава практика са предмет на много обсъждания и юридическа и квазиактивност.
Професионалната ЗП може да бъде определена като провеждане и ръководство на
интервенции, произлизащи / водещи началото си от психологическата наука, които имат за
цел промяната на свързани със здравето преживявания и поведения на индивида, или пряко
или чрез въздействие върху преживяванията или поведението на лицето/а, чиито действия
влияят върху здравето на други.
С развитието на компетентността в областта на общественото здраве, на преден план в
Европа излиза нов проблем – психичното здраве [8]. Сключеният през 2008 г. Европейски
пакт за психично здраве и благополучие изтъква значението на психичното здраве и доброто
самочувствие за силна и конкурентоспособна Европа и посочва, че запазването и
подобряването на психичното здраве е приоритет, ключов ресурс за производителността и
иновациите в ЕС.
Втората половина на 20 век се отбелязват множество развития и тенденции, които
ускоряват и налагат използването на психолози за голям диапазон от разнообразни цели в
широк диапазон области на медицината.
Едно от тези развития е смяната в тежестта на болестите, предизвикани от водещите
преди инфекциозни болести. Смяна към смъртност и увреждания причинени от хронични
заболявания и от условия като увреждания при злополуки, отравяния, или насилие. Голям
брой изследвания показват, че сред съвременните причини за смъртност и заболеваемост
водещо място заемат поведенческите фактори, специално дълготрайни навици като пушене,
преяждане, хранителни диети с много мазнини, злоупотреба с алкохол. 50% от смъртността
причинена от водещите 10 фактора в развитите страни водят до стила на живот. На тази
основа се прави заключението, че главните възможности за по-нататъшно подобряване на
здравето са в промяна на нездравословните поведения. През последните десетилетия
основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания,
злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, метаболитни нарушения,
затлъстяване и диабет, са причина за над 80 % от смъртните случаи в страната2. Поради това
са необходими спешни мерки за тяхната превенция. Доказано е, че посочените болести се
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причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,
нездравословно хранене, ниска физическа активност, несигурност и трайно повишена
тревожност. Практиката в други страни показва, че тяхното редуциране води до намаляване
на смъртността и заболяемостта, съответно и бремето на посочените болести за обществото
като високи разходи, намалена производителност, влошена политика и „олекотяване” на
социалната, образователна и културна сфера. Най-ефективният път за постигане на тази цел е
профилактиката (превенцията), в рамките на програми на общи координирани (интегрирани)
подходи и действия за намаляване нивото на факторите на риска, ранна диагностика и
осигуряване на здравословна среда за живот. В световен мащаб има приети Глобална и
Европейска стратегия за превенция на хроничните незаразни заболявания и в нашата страна
също започват действия в тази насока.2, 7)
Напоследък в психосоматичната медицина и в медицината изобщо се наблюдавава
тенденция към по-холистично и всеобхватно биопсихосоциално схващане на здравето и
болестта, което отчита емоционалните и психологическите фактори в почти всички
проблеми на болестта и здравето.
Друг водещ фактор, отговорен за повишаването на интереса към поведенческите
аспекти в медицината са увеличаващите се доказателства от нарастващ брой клинични и
епидемиологични изследвания за ефектите върху телесното здраве на психологични фактори
като стрес, социална изолация, враждебността, тип А поведение, наличието на адекватни
подходящи начини на справяне или социална подкрепа. Вече са открити голям и увеличаващ
се брой физиологични механизми, с помощта на които мозъкът може да влияе върху
здравето на тялото.
Лекарите все повече осъзнават факта, че много от пациентите им не вземат
предписаните лекарства или не спазват и не изпълняват с други медицински предписания и
че определени заболявания могат да доведат до сериозни емоционални проблеми.
Установява се, че определени поведенчески техники са полезни и действат при определени
физически заболявания, при контрола на болката, а други са полезни за превенция на
оправдаването на нездравословни навици като пушене, а също така и при третирането на
значителен брой други проблеми.
Невидимите рани от войната
RAND корпорацията установяват, че съществува корелация между травмата и
„невидимите рани от войната”. Експертите й оценяват, че 25-35% от изпратените в Близкия
изток военнослужещи страдат от някаква форма на травматично мозъчно увреждане и/или
пост-травматично стресово разстройство, и други проблеми, причинени от военни операции фобии, страхови разстройства, депресия, суицид.
3. Цел. Поради тези причини, увеличаване на психично-здравните проблеми в
различни сфери на обществения живот, високата социална и икономическа цена на
нарушенията на здравето и психичните им последствия и необходимостта и ролята на
многостранно подготвени специалисти по здравна психология, си поставихме за цел да се
анализират силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитието на здравната
психология у нас на базата на техниката за стратегическо управление на проекти SWOTанализ.
Обобщени и допълнени са резултатите от групови дискусии с няколко групи студенти
магистри от курс „Психология на здравето” от Варненския свободен университет 2012-2013 г.
4. Методът на СВОТ анализа и стратегически мениджмънт
SWOT-анализът е широко популярна техника от стратегическото управление [13].
Анализът разглежда четири фактора, откъдето идва всъщност името на анализъ, които
идентифицират даден проект, продукт или организацията, към които са приложени:
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SWOT анализът е разработен от Алберт Хъмфри през 60-те години, който прави
проучване за Станфордския университет. Тогава той използва данни на водещите компании,
които отдават нужното внимание на дългосрочното планиране. Истинската цел е била да се
открие защо корпоративното планиране не успява да изиграе своята роля. Тази техника се
развива в SWOT анализ, който е инструмент за стратегическото планиране на всяка фирма. В
SWOT анализа може да се включи всякаква информация относно формиращите самото
наименование SWOT фактори:
• Плюсове (Strengths) - какви са силните страни на анализирания обект. Когато става
дума за компании, ключовите компетенции автоматично се превръщат в плюсове.
• Минуси (Weaknesses)
• Възможности (Opportunities) - като възможности могат да се разглеждат
продуктите, които се получават от матрицата на Ансофф [6] и някои от факторите
в ПЕСТ анализа (Приложение 1).
• Опасности (Threats) - при анализа на опасности за определен продукт или бизнес
много полезен може да се окаже моделът на Портър за петте конкурентни сили или
ПЕСТ анализът. Самите идентифицирани опасности, от своя страна, могат да
помогнат за планиране на рисковете. Анализ на петте конкурентни сили е рамка за
индустриален анализ и разработване на бизнес стратегия, формирана от М. Портър
в Харвардското бизнес училище през1979 г. [12, 14].
Тези четири елемента могат да помогнат за бъдещето. Чрез тях се разбират
предимствата пред преките конкуренти, възможностите за по-голям успех, осъзнават се подобре слабите страни, а колкото до опасностите – те разкриват възможност за планиране на
рисковете.
Таблица 1. Матрица на SWOT-анализа

Вътрешна среда
Външна среда

Положително влияние
Плюсове
Възможности

Отрицателно влияние
Минуси
Опасности

Външна среда

Често следваща стъпка след SWOT-анализа е така нареченият разширен SWOTанализ, в който се разглеждат различните стратегии за управление на комбинации от
вътрешни и външни фактори.
Таблица 2. Матрица на разширения SWOT-анализ с типовете стратегии за управление
вътрешна среда
S W O T анализ
Плюсове (S trengths)
Минуси (W eakness)
S-O-Стратегии (силни страниW-O-Стратегии (слаби странивъзможности):
Възможности възможности):
Унищожаване на слабости за
(O pportunities) Използване на възможностите за
реализация на плюсовете.
създаване на нови възможности.
W-T-Стратегии (слаби страниS-T-Стратегии (силни странизаплаха):
Опасности
заплаха):
Разработване на стратегии, които да не
Използване на плюсовете за
(T hreats)
позволят слабостите да бъдат
елиминиране на опасностите.
активизирани от заплахи.

Всички говорим за нуждата от стратегическо управление. Що е то?
Създател на стратегическия мениджмънт Игор Ансофф [6], е известен в света на
мениджмънта и бизнеса, всепризнат в целия свят експерт по стратегическо управление, с
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бляскави познания и умения, доказал правотата на своите идеи, като ги е експериментирал в
практиката на много съвременни организации.
Става дума за няколко конкретни практически препоръки как най-добре трябва
стратегически да се управлява организацията, стратегическо управление в реално време.
1. Така например, Ансофф препоръчва първо да се установи в каква степен
организацията е готова за бъдещата работа.
2. След това, че трябва да се направи нужното за промяна в мисленето на
ръководителите и културата на организацията, така че да може да се реагира
адекватно на външната среда.
3. Процесът на стратегическо управление предвижда още и предвиждане на пакет от
мерки за справяне със съпротивителните сили, и
4. Стратегическо планиране на успеха на организацията и форми на контрол върху
стратегическото управление.
Стратегическото управление или стратегическият мениджмънт е комплексното
управление на стратегията на дадена организация. Стратегията от своя страна е пътят, по
който една организация постига своите цели и реализира мисията си. Стратегическото
управление може условно да се раздели на: стратегическо планиране, формулиране на
стратегията, реализация на стратегията, и оценка, която би трябвало да доведе до корекции
на стратегията и по този начин затваряне на кръга на управлението.
Основни eтапи на стратегическото управление са:
• Определяне на сферите, в които ще работи организацията;
• Трансформация на визията на организацията в дълговременни и краткосрочни цели
на дейността;
• Определяне на стратегията за достигане на целите;
• Разработка и реализация на стратегията;
• Оценка на дейността, откриване на несъответствие.
Елементите на стратегическото управление са съответните политика, процедури,
правила, средносрочни и оперативни планове, проекти, бизнес планове, бюджети.
5. Психология на здравето у нас в настоящия момент - SWOT анализ
Силни страни.
 Започваща смяна на парадигмата от терапия към превенция, където важна
здравната грамотност и убежденията, фокус на усилията върху предпазване на
здравите работещи;
 Разширяване на ролята на психологията за здравето;
 Разширяващи се възможности за развитие, обогатяване и актуализация на знанията
и уменията по ЗП и ПЗ;
 Растящ брой на квалифицирани специалисти;
 Работещи програми за промоция на здравето;
 Хармонизиране на българското законодателство с европейските норми, в частност
БДС ЕН по ергономия1 ;
 Национални програми и стратегия за поведенчески фактори на риска за здравето и
национален план за действие2, 1)-10).
 Приет и действащ Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ,
1997) – задължава работодателите да извършват периодична оценка на риска за
здравето, вкл. психосоциалния риск; система и нормативна база по ЗБР, която
улеснява и стимулира работодателите да предоставят и дейности за поддържане на
психичното здраве;
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 Участие на България (различни центрове) в международни мрежи и
изследователски проекти по различни проблеми на психосоциалното здраве в
широк възрастов диапазон и многообразни организационни среди 2, 11)-13) .
 Участие на психолози и социални работници в обучителни програми за
психичното здраве от гледна точка на проявления на възможни отклонения и
превенцията им;
 Наличие на програми и мрежи за повишаване професионалната квалификация на
специалистите работещи в областта на образованието, психологическата и
медицинска помощ;
 Наличие на работни програми на институции и НПО за интеграция и социализация
на хора със специални нужди и на лица с рисково поведение;
 Наличие и достъпност на бази здравни данни – национални, на СЗО, Евростат;
 Високо развитие на ИТ и комуникациите – възможност за бърз/ онлайн
международен обмен на знания, информация, методи, добри практики;
 Терапевтична общност за наркотично зависими;
 Възможности за интеграция и социализация на уязвими групи;
 Участие на родителите като партньори на специалистите при разработка и
реализиране на програми за психично здраве;
 Наличие на високоспециализирани специалисти психотерапевти;
 Желание и готовност на квалифицирани специалисти да съдействат за развитието
на социални програми за психично здраве.
Слаби страни.
 Недостатъчна информация по проблемите на психичното здраве;
 Недостатъчен брой подготвени специалисти;
 Недостатъчна информираност на гражданите за здравните им права и задължения;
 Ограничени възможности за намиране на работа за хора със специфични нужди;
 Недостатъчна информираност за услугите, предоставяни от психолозите във
връзка със здравни проблеми и политики;
 Недостатъчна информация за възможността за психологични консултации при
проблеми свързани с психичното здраве;
 Липса на координати и централизирана регистрация на компетентните
специалисти;
 .Недостатъчен достъп на семейството и децата до ранна оценка на съществуващи
нужди;
 Недостатъчна информираност на населението във връзка с превенция на
психичното им и физическо здраве – същност, необходимост и възможности;
 Недостатъчни по мащабност програми за социални услуги, които подпомагат подобра превантивна диагностика, както и слабата им координация с институциите и
НПО;
 Неизползване на ресурсите на религиозните институции по отношение на
психичното здраве;
 Непреодоляна социална стигма по отношение на психични здравни проблеми;
 Липса на програми за превенция на психичното здраве за различни възрастови
групи;
 Психично-здравната помощ в България се осъществява чрез институционален
модел на диспансери и болници. Извън болничните форми на обслужване като
индивидуални и групови практики са твърде малко. Почти липсват програми за
превенция на психичното здраве за различни възрастови групи.
Възможности.
 Промени в здравната система - Развитие на резерви за здравето – преход към
“салутогенеза”;
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 Смяна в разпределението на ресурси;
 Създаване на проекти свързани с психологическите проблеми в училище и
квалификация на учителите по проблемите на психичното здраве;
 Работа по проекти свързани с агресията и психологическите проблеми в училище;
 Провеждане на обучение за педагогически съветници по отношение на
психологическата работа с деца;
 Създаване на дневен център и изнесени програми за психично здраве;
 Провеждане на обучения на кадри, имащи отношение към психичното здраве;
 Работа с мас-медиите за популяризиране на възможностите и полето на дейност на
психология на здравето;
 Възможност на медиите да участват по-активно в проекти свързани с превенция на
здравето, както и да популяризират дейностите на институциите и услугите на
специалистите;
 Повишаване и разширяване на квалификацията;
 Участие на специалисти по психология на здравето в различни бизнес форуми и
научно-приложни конференции, семинари, провеждани в сектори образование и
здравеопазване с представяне на възможностите и приносите на ПЗ за решаването
на различни практически (и теоретични) въпроси;
 Търсене на различни форми за взаимноизгодно сътрудничество с бизнеса;
 Провеждане на предварителни социологични проучвания;
 Тревожни статистики за самоубийствата, особено на ветераните от
умиротворителните сили в алианса, повишаващи изтъква реалността и значението
на базирани по местоживеене стратегии, включително екипи за реакция на
общността и тяхната роля;
 Повишаването на интереса и разбирането на поведенческите аспекти в е
медицината;
 Бърз напредък и разкрития в нови дисциплини - невропсихоимунология и
психоневроендокринология;
 Утвърждаване на холистичния биопсихосоциален модел на здравето и болестта;
 Развитие и политически решения в областта на Общественото здраве –приемането
на мерки за превенция на болестите въз основа на модела за здравните убеждения;
 Резултати от широкомащабни проучвания на социалните детерминанти на
здравето, и включването им в здравните Програми на световната общност;
 Европейска стратегия „Европа 2020” за интелигентен и устойчив растеж,
производителност и конкурентоспособност. 3-та многонационална програма
„Здраве за растеж (2014-2020)”, ЕК, 9.11.2011 г.;
 Демографски промени – застаряване на населението, с очакван дял на увеличение
възрастните работещи от 55 до 64 г. с 16% до 2030 г., тясно свързано с адаптацията
на работните места и организацията на труда към потребностите и възможностите
им [4,15];
 Разнообразие на пазара на труда нараства– демографски (повишено участие на
жените, на имигрантите, на възрастните и младите, на работещите с увреждания), с
временни трудови договори и нестандартно работно време;
 Доказана роля на психосоциалните рискови фактори за развитието на мсу, но
неизяснено влияние в контекста на многофакторната причинна обусловеност и
съответните интервенции за превенция [7, 4];
 Глобализация и бързо променящ се свят на труда – конкуренция, икономически
натиск, преструктуриране на компаниите – (реорганизация, съкращения,
преместване и др.) с увеличаване на последствията за работещите: интензивност на
труда и несигурност/загуба на работното място, водещите рискови фактори за
здравето [15,4];
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 Нови технологии, в частност ИТ, интернет, водят до фиксираните работни пози и
обездвижване, свързани с повишен риск за здравето от сърдечно-съдови
заболявания, някои видове рак и психологични разстройства;
 Нарушен баланс работа-бит с опасност за здравето и благополучието [2];
 Растеж на сектора на услугите – свързан с увеличение на психосоциалния риск
поради чести контакти с хора и изисквана постоянна готовност за работа „7/24”;
 Психосоциалните и организационни рискови фактори - високо натоварване, крайни
срокове, продължително или необичайно работно време, временна работа или
изолирани работни места, допринасят до развитието на определени хронични
разстройства и заболявания;
 При работещите в здравеопазването, образованието и социалния сектор, често с
високо емоционално натоварване, е повишен рискът от насилие и тормоз по време
на работа, изискващ психологична намеса [5,15];
 Периодично публикуване на информация в местните ежедневници за
популяризиране на дейностите на институции и услуги от специалисти;
 Създаване на информационен бюлетин по проблемите на психичното здраве и
психологичните проблеми свързани с хронични заболявания;
 Разширяване възможностите за участие в гражданския живот на хора с психични
проблеми и на лица със специфични нужди;
 Създаване условия за социално-психологическа работа чрез религиозните
институции.
Заплахи.
 Бавни промени в законодателството;
 Боксуваща здравна реформа [17];
 Нарушения на човешките права на потребителите на психиатрични услуги;
 Бавен процес на изграждане на липсващото доверие между властта и гражданите;
 Влошена икономическа конюнктура и наличие на голям брой неосигурени лица;
 Недостатъчен брой организации, помагащи за финансиране на психичното здраве;
 Ограничена подкрепа от страна на държавната политика за развитието на
психология на здравето – отказ и бавене за включване на психологията в списъка
на регулираните специалности, както е съгласувано в ЕС;
 Липса на регионална и държавна политика за икономическа и социална подкрепа
на населението, както и приоритетно подпомагане на социално ориентираните
специалисти и образованието им;
 Слаба координация или липса на координирано сътрудничество между
институциите и НПО;
 Изисквания за многостранни умения и мултидисциплинарна компетентност за
специалистите по психология на здравето, които се придобиват с упорита работа и
изискват време;
 Липса на стратегическо планиране за развитие на дисциплината от водещите
организационни структури (дружества по психология;
 Недостатъчност на средствата за обновяване и поддържане на материалнотехническата база и за снабдяване със съвременна апаратура и техника.
6. Място на психология на здравето в модела ”Пирамида на здравето”
ДОСЕГАШНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЯ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОДГОТВЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ
В ТАЗИ ОБЛАСТ В БЪЛГАРИЯ СТАВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМА И СЪВРЕМЕННОТО ИМ ОБУЧЕНИЕ И
ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СТЪПКА, НАМИРАЩО ОТРАЖЕНИЕ И В
РАСТЯЩИЯ БРОЙ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ 3.2. ПСИХОЛОГИЯ ОТ НАОА [1]. АКО ИСКАМЕ ДА ИМА ДЕЙСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПСИХИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ, И ЗДРАВО ИНИЦИАТИВНО И МОТИВИРАНО НАСЕЛЕНИЕ, УСПЕШНИ И
ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАЩИ СЕ УЧАЩИ СЕ, ИНОВАТИВНИ И ВИСОКО ПРОДУКТИВНИ ЩАСТЛИВИ
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РАБОТЕЩИ, А НЕ САМО ИЗПЪЛНЯВАЩИ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АДЕКВАТНО, ЗА
УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО, Е НЕОБХОДИМО ДА
РАЗВИВАМЕ СЪВРЕМЕННАТА ДИСЦИПЛИНА ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО, ДА ПОДГОТВЯМЕ ВИСОКО
КОМПЕТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА В РАЗЛИЧЕН КОНТЕКСТ, ДА КУЛТИВИРАМЕ
ИНТЕРЕС И НЮХ КЪМ ОБОБЩЕНИЕ, АНАЛИЗ И ТВОРЧЕСКО ТЕОРЕТИЧНО ОСМИСЛЯНЕ НА
ПРАКТИЧЕСКИЯ ИМ. ОЧЕВИДНА Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТАКИВА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ВЛИЯЕЩИТЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ФАКТОРИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА ОТ Т.НАР. ЗДРАВНА ПИРАМИДА.

Моделът на здравната пирамида разглежда 5 равнища на факторите влияещи върху
здравето в зависимост от степента на влияние върху популацията и необходимите
индивидуални усилия [9].
Социално-икономически фактори, промяна на контекста за стимулиране и промяна
здравословният избор в автоматичен, по подразбиране, независимо от други фактори, и поспециално социално-икономическите са основата за създаване на условия на живот, които
позволяват вземането на здравословни решения автоматично, независимо от образованието и
други социални фактори. За разлика от първите две нива с фокус на популационно ниво,
третото равнище - протективна интервенция – е повече индивидуално насочено, напр.
имунизации. Четвъртото равнище – превантивни и клинични интервенции се фокусира върху
малки групи и отделни индивиди. Петото равнище, консултиране и обучителни интервенции
и образование е ефективно, когато предишните нива са формирани функционират. Днес
знаем, че образованието е един от най-значителните единични фактори за намаляване на
неравенствата и бедността. Всички равнища на пирамидата на здравето предоставят широко
поле на реализация на за специалистите по здравна психология, нуждаят се тяхното
компетентно сътрудничество, но поставят и високи изисквания към компетентността им в
много граничещи с психологията области и уменията за комуникация.
Съгласно показателя за психично благополучие на Световната здравна организация
като мярка за доброто емоционално и психологическо благосъстояние, 23% от работниците в
Европа съобщават за ниски равнища на самочувствие и следва да бъдат прегледани за
депресия, а 6% вероятно страдат от депресия. Физическото и психичното здраве, както и
безопасността на труда са слабо свързани с традиционните фактори, основните зависимости
следва да се търсят при психо-социалната работна среда и организационните фактори.
Политическите действия, насочени към здравето, доброто самочувствие и безопасността на
работниците, могат да окажат значително въздействие, ако ударението се постави върху
качеството на заетостта, психо-социалната работна среда и организационните фактори [15].
При това следва да имаме предвид и да следим развитията в няколко области, които са
фактори влияещи върху бъдещето на здравето и здравната психология, а именно:
1. Наличност на ресурси – енергия, вода ..
2. Състояние и развитие на технологията
3. Действащи политически /икономически системи
4. Вярвания, убеждения, нагласи, поведения в обществото
5. Демографски характеристики на популацията
6. Здравни проблеми, за които са отделени и насочени ресурси
7. Финансиране на здравните услуги и служби
8. Практики за предоставяне на здравни грижи
9. Здравни ценности и убеждения от страна на обществото
10. Развитие на психологичната теория
11. Психологични методи
12. Социален контекст на психологията.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здравната психология има отношение към връзката между психологическите и
социалните измерения на здравето и е от изключителна важност за системата на
здравеопазването, опазването на общественото здраве, вкл. трудовата медицина, особено за
профилактиката, промоцията на здраве, информационно осигуряване на управлението на
здравеопазването, иницииране, разработване и внедряване на политики и програми
(национални и международни) за подобряване на здравеопазването.
ОТПУСКАНЕТО НА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА НАСОЧЕНИ ИМЕННО КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ТАЗИ
ОБЛАСТ Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА ИМ И ОТТАМ ЕДНО ПО ДОБРО И
КАЧЕСТВЕНО НАБЛЮДЕНИЕ И ПРЕЦЕНКА НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА.

БЪДЕЩЕТО НА ТОЗИ РАЗДЕЛ В ПСИХОЛОГИЯТА Е ВЪПРОС НА АДЕКВАТНА СЪЗНАТЕЛНА
ПОЛИТИКА В ТАЗИ НАСОКА ОТ ДЪРЖАВАТА, НО И НА ОРГАНИЗИРАНИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ
СТРАНА НА ДРУЖЕСТВАТА ПО ПСИХОЛОГИЯ В СТРАНАТА НА БАЗАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ. АКО ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ ПОВЕЧЕ
ЗА СЕБЕ СИ И ДА СЕ КОНСУЛТИРАМЕ С НЕОБХОДИМИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, КОМПЕТЕНТНИ ПО ДАДЕНИЯ
ПРОБЛЕМ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОСТАВЯМЕ НЕЩАТА ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ.
Психологията на здравето следва да се превърне в един цялостен процес, като за тази
цел e важно да се създадат условия, конкретни програми и подкрепяща среда за ефективно
осъществяване на обучението още в ранна детска възраст. Нужно е да се създаде
благоприятна среда за работа, да се оптимизира обучението и многостранната квалификация
на специалистите, процеса на работа, както и цялостна промяна в действащата сега здравната
система и нормативна база.
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(мултидисциплинарни) чрез осигуряване на необходимото следдипломно обучение (действие № 116 от
НПДОСЗ, 2008) С., НЦОЗА, 2012
5) Подобряване на информираността и компетентността на работещите за осигуряване на БЗ. Национална
програма по безопасност и здраве при работа за 2011. Дейност 27.
6) Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Решение на МС №
538 от 12.09.2013 г.
7) Национално проучване на факторите на риска за здравето (в различни възрастови групи) 2014-2015.
НЦОЗА, МЗ.
8) Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
9) Национална стратегия за Европейско развитие на Българското здравеопазване, Направление 2.
„Профилактиката - задължителен елемент на всички нива на здравната система”
10) Национална стратегия по безопасност и здраве при работа 2013-2020
11) Международна мрежа СОЛВЕ на МОТ за интеграция на управлението на психосоциалните проблеми
при работа в цялостната фирмена политика. Нац. Координатор НЦОЗА. “SOLVE: Integrating health
promotion into Workplace OSH policies”. 2011: ILO, 2nd ed., Turin, Italy, 2011, ISBN 978-92-2-124279
12) Участие на България в Мрежата на Югоизточна Европа за здраве при работа към СЗО, с колабориращ
център НЦОЗА
13) Участие на България в Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма с Национален координатор МЗ,
НЦОЗА
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Приложение

ПЕСТ анализ - Моделът на Портър за анализ на петте конкурентни сили
Разработеният през1979 г. в Харвардското бизнес училище модел на М. Портър [12,
14] е рамка за индустриален анализ и разработване на бизнес стратегия. Той широко
приложим и за планиране и целенасочено на , [] [] []Е
ПЕСТ анализ е анализ на политическата, икономическата, социокултурната, и
технологичната косвени среди. В стратегическото управление този тип анализ се ползва за
да се идентифицират, да се проследят и оценят промените, които ще настъпят в тези среди.
Това се прави, защото тези промени могат да променят цялата конкурентна ситуация в
отрасъла.
Силите, които оказват най-голямо влияние и определят характера на промените в
съответния отрасъл, се наричат движещи сили на промяната. Такива могат да бъдат: 1.
промяна в потребностите на потребителите, 2. появата на нови продукти и нови технологии,
3. промени в законодателството и политиката на правителството, 4. промяна в ценностите,
начина на живот и други.
Разглеждани среди
1. Политико-правна среда - Трудово законодателство, Данъчната политика,
Законодателството за охрана на околната среда, Директиви на Европейския съюз
2. Икономическа среда - Равнище на инфлация, Перспективи за икономически
растеж, Лихвени проценти, Равнище на безработица, Степен на осигуряване на
нормална конкурентна среда, Липса на лоялна конкурентна среда;
3. Социо-културна среда - Развитие на ценностите в обществото, Демографски
промени, Промени в начина на живот, Промени във вкусовете и предпочитанията
на потребителите, Равнище на образование;
4. Технологична среда - Алтернативни начини за доставяне на услуги, Вертикален и
хоризонтален технологичен трансфер,Нови информационни / производствени
технологии.
Етапи за осъществяване на ПЕСТ анализа:
1. сканиран е- организациите сканират обкръжаващата среда, за да разкрият
своевременно индикаторите или сигналите за потенциални промени. Сканирането
трябва да даде възможност да се получи информация за бъдещите възможности и
заплахи.
2. мониторинг - включва във себе си проследяване на конкретна промяна в ПЕСТ
средата във времето, получаването на достатъчно данни, за подпомагане на
организацията да формира своето отношение към слабите сигнали, уловени по
време на сканирането и по-фокусирано и по-систематизирано търсене на данни.
3. прогнозиране - целта е да се разработят възможните параметри на мащаба,
направлението, скоростта и интензивността на промените във външната среда.
Мащабът показва същността на явленията и последствията за отрасъла/ научната
дисциплина. Направлението показва вектора, т.е. към повишаване или намаляване
ще се ориентират съответните последствия. В основата на първия тип
прогнозиране е методът екстраполация, използван, когато по данни за настоящия
период могат да се проследят тенденциите в развитието, които ще се запазят през
бъдещия период. Вторият тип е сценарно прогнозиране и се базира на
разработването на алтернативни варианти на бъдещето, които се приемат за
еднакво вероятни в настоящия момент.
4. оценяване - на този етап аналитиците оценяват как и защо наличните и
прогнозираните тенденции ще повлияят върху стратегиите на организацията.
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От гледна точка на прогнозирането, интерес в ПЕСТ средата представляват следните
базови явления и области:
Социални тенденции
• Как ще се измени през следващите 20-40 години демографската структура (броят
на хората във всяка възрастова група)?
• Какви изменения в стила на живот ще настъпят за хората, които сега са от 25 до 40
години, когато те навлязат във възрастовата група от 40 до 55 години? - Как ще се
измени конфигурацията на семейството? Как ще се изменят моделите на
поведение? Как ще се изменят моделите, свързани с работата? Какви промени ще
настъпят по отношение на провеждането на свободното време?
• Как ще се променят социалните ценности? - Ще се наблюдава ли активизация на
политическия консерватизъм? Ще демонстрират ли повече хора съгласие с
необходимостта да се намалят разходите за военни цели? Ще понасят ли хората с
по-голяма готовност разходите за намаляване на изхвърлянето на вредните
вещества в околната среда?
Икономически тенденции - Какво ще бъде нивото на инфлация след три години?
Какви ще са тенденциите на растежа на БНП след пет години? Кои отрасли ще ускорят
своето равитие и кои отрасли ще забавят своето развитие през следващото десетилетие?
Политически тенденции - Кои политически партии ще засилят и кои ще намалят
своето влияние през следващите избори? Какви закони и регулиращи актове ще бъдат приети
по отношение на отделните отрасли? Кои решения на съдебната система и промени в
законодателството е възможно да повлияят върху развитието на образованието,
здравеопазването, социалното подпомагане? Ще увеличат ли или ще намалят своята
поддръжка съществуващите социални и политически движения като привържениците на
консюмеризма или защитниците на околната среда?
Технологични тенденции - Какви могат да бъдат новите приложения на
съществуващите технологии? Кога и как са възможни най-близките пробиви в основните
изследвания във връзка със здравето, в резултат на които ще се появят нови продукти на
пазара?
Екологични тенденции – ще продължи ли да се увеличава замърсяването на околната
среда; Какви събития могат да доведат до екологична катастрофа; как и защо тези събития
могат да се осъществят; Какви промени могат да се очакват в законодателството, свързано с
околната среда?
Институционални тенденции - Какви могат да бъдат новите роли на университетите и
другите центрове за обучение през следващото десетилетие? Какви промени се очакват в
отрасъла на съобщенията през следващите пет години?
Бистра Методиева Ценова – доцент, доктор по психология, Национален център по
обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София, тел. 02 8056203, bistratz@abv.bg
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Abstract
Research indicates a growing prevalence of conduct problems among adolescents across several countries
including Kosovo. The aim of the present study was to investigate the prevalence of conduct problems among
adolescents in Kosovo and establish whether self-esteem and hopelessness are significant predictors of these
problems. Participants were 1162 adolescents (Mage=16.37; SD=1.58), 593 (51 %) girls, and 535 (46 %) boys.
The measures used included the Albanian versions of The Strengths and Difficulties Questionnaire
(Goodman,1997), Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg,1965) and the Hopelessness scale for children
(Kazdin et al, 1986). The predictive model for conduct problems explained 14% of the variance in this variable.
The significant predictors included hopelessness (β= .298, p<.00), self-esteem (β= .122, p<.00), age (β= .064,
p<.04), and residence (β= .160, p<.00). Findings suggested that self-esteem and hopelessness might partially
explain conduct problems. Despite the low statistical power of findings it is important to investigate these
relationships in future research, especially when considering the self-esteem and hopelessness levels reported by
the sample.
Keywords: conduct problems, self-esteem, hopelessness, Kosovo, adolescents, risk factor

1 INTRODUCTION
Research evidence indicates a growing prevalence of conduct problems among children and
adolescents across different countries (Kelleher et al 2000; Rimpelä et al 2006; Sweeting & West
1998). Epidemiological studies from USA, Finland report that 7 to 20% of children and adolescents
fulfill the criteria for broadly defined conduct problems (Horwitz et al 1992; Ritakallio, M., et al
2005; Kelleher et al 2000; Kumpulainen et al 1998). Essau and Conradt, (2009) found that 14.7 %
adolescents between 12 and 17 years old often scold or tyrannize others, 3.2 % provoke fights, 13.5
% lie often; 1.7 % ransack; 24.7 % discuss with adults. Nonetheless studies also indicate that the
great majority (60-70%) of boys and almost 90% of girls never engage in delinquent or antisocial
behavior during adolescence (Loeber et al., 1993; Moffitt, Caspi, Dickson, Silva, & Stanton, 1996;
Nagin & Tremblay, 1999). Even so conduct problems still represent an important public health
issue especially because they might continue even into adulthood (Egger and Angold, 2006; Sawyer
et al., 2000; Bosquet & Egeland, 2006; Kessler et al., 2005; Morgan et al., 2009; Pihlakoskia et al.,
2006; Prior et al., 2001).
Conduct problems among children and adolescents include non-compliant, angry or aggressive
behavior. During adolescence conduct problems are more intense because of developmental
changes in cognitive and social skills; for instance, efforts towards greater autonomy and identity
achievement provoke more frequent and intense conflicts with parents and other family members.
However conduct problems are more prevalent during early adolescence and decrease with growing
age (Laursen et al., 1998; Shipman et al., 2003; Bongers et al., 2003). Aggressive behavior
represents one of the most stable conduct problems, which during adolescence might be manifested
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as stealing, different acts of violence towards property or peers etc; aggressive behaviors are quite
often also associated with substance abuse and school dropout (Lochman et al., 2006). Gender
differences in these behaviors are present, so that boys show a higher prevalence than girls;
nonetheless the gender gap decreases from childhood to adolescence (Bongers et al., 2004 ).
1.1 EXPLAINING CONDUCT PROBLEMS
Research based on the biopsychosocial model of conduct problems (Dodge & Petit,2003) has
identified several risk factors of conduct problems. For instance several individual characteristics
which have genetic bases (e.g., temperament characteristics, impulsivity, attention deficits or will to
action) might play an important role in the development of conduct disorders (Cadoret,
Yates,Troughton, Woodworth, & Stewart, 1995; Miles & Carey, 1997). As regards social factors,
the socio-economic status (including parental incomes, profession and education) represents one of
the most powerful and consistent risk factors for conduct problems (Bradley & Corwyn,2002).
Other factors include the socio-cultural aspect: divorce outcomes (Amato, 2001), parental conflicts
(Davies & Windle, 2001), teenage mothers (Morash & Rucker, 1989), lonely parents (Ackerman,
D’Eramo, Umylny, Schultz, & Izard,2001), cultural norms on the severity of physical punishment
and exposure to violence (Straus, 1994; Patterson et al., 1992 ) mothers’ mental health or substance
use behavior etc. (Moffitt, 2002; Moffitt, 2006; Nagin & Tremblay, 2001).
1.2 SELF-ESTEEM AND CONDUCT PROBLEMS
Self-esteem has been thoroughly investigated in adolescent psychological research and clinical
studies (Mruck, 2006; Thomaes, Poorthuis, & Nelemans, 2011). This construct has been
investigated in the context of emotional wellbeing (e.g., Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs,
2003; Peterson & Steen, 2002) and represents an important factor protecting from maladaptive
behavior (Kamkar et al., 2012). Also self-esteem is inversely correlated to conduct problems
(Laible, Carlo, & Raffaelli, 2000).
Research on self-esteem in adolescence provides several controversial findings which identify this
construct as a protective factor, mediator, moderator or result of behavior (Lacković-Grgin, 2000).
Longitudinal studies indicate that adolescents with high self-esteem are less likely to develop
conduct disorders (Gerard & Buehler, 2004; Jessor et al., 1998). Indeed high self-esteem is
significantly correlated with assertive behavior, good self-discipline and future performance (e.g.
Levy,1997; Donnellan et al., 2005). Similarly some studies have reported that high self-esteem is
significantly associated with less violence (Fleming et al., 1999; Horowitz, 1999). On the other
hand low self-esteem represents a significant predictor of externalizing problems in the future
(Donnelan et al., 2005; Mash & Wolfe, 2007). Also adolescents with low self-esteem tend to have
poorer physical and mental health, and higher rates of criminal behavior by age 20 (Trzesniewski,
Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton, & Caspi, 2006). The negative relationship between selfesteem and conduct problems has been replicated in several studies (Donnellan, Trzesniewski,
Robins, Moffitt, & Caspi, 2005; McGee & Williams, 2000; Orth, Robins, & Roberts, 2008;
Fergusson & Horwood, 2002; Rosenberg, Schooler & Schoenbach, 1989; Ruchkin, Eisemann &
Hägglöf, 1999).
On the other hand there has been research correlating high self-esteem to undesirable traits such as
egoism, narcissism or violent behavior (Baumeister, 2006; Dawes, 1994; Leary, 1999; Myers,
2013; Seligman, 2002). Moreover a longitudinal study reported that early adolescents with high
self-esteem also highly estimate the positive outcomes from aggressive behavior, thus increasing
the chances that they will repeat the later (Menon, Tobin, Corby, Menon, Hodges, & Perry, 2007).
Finally, there have also been research studies which have found no significant relationships between
self-esteem and conduct problems (Sarris,Winefield & Cooper, 2000; Bynner,O’Malley &
Bachman, 1981; McCarthy &Hoge, 1984; Jang & Thornberry, 1998). These controversial findings
in the literature demand further investigation into the relationship between self-esteem and conduct
problems.
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1.3 HOPELESSNESS AND CONDUCT PROBLEMS
Hopelessness is one of the most important factors influencing personality development. This
construct is defined in terms of negative expectations of the self and the future (e.g., Beck,
Weissman, Lester, & Trexler, 1974; Kazdin, Rodgers, & Colbus, 1986; Joiner & Wagner, 1995) or
an expectation of failure or absence of positive expectations about the future (e.g., Boniwell &
Zimbardo, 2003; Jamieson & Romer, 2008; Keeley, Wright, & Condit, 2009). Although several
authors have recommended screening for hopelessness as very important in the context of
adolescent mental health, this construct still has not acquired proper attention in research studies
(Levesque, 2011;Pinto, Whisman, & Conwell, 1998). Research suggests that hope has been related
to positive outcomes such as academic achievement, social acceptance and general psychological
well-being (Gilman, Dooley, & Florell, 2006). Indeed hope has been considered as an important
psychological buffer from negative life events (Valle, Huebner, & Suldo, 2006) and has been also
negatively correlated to externalizing behaviors.
On the other hand there is research evidence relating hopelessness to psychological adaptation,
depression, suicide, schizophrenia, alcoholism, sociopathy, physical illness etc (Beck, Weissman,
Lester, & Trexler, 1974;Kashdan et al., 2002; Michael & Snyder, 2005; Shorey, Snyder, Yang, &
Lewin,2003; Snyder et al., 1996; Valle, Huebner, & Suldo, 2006; Heaven & Ciarrochi, 2008).
Hopelessness has been also correlated with violent acts, problems at school, unsafe sexual practices,
delinquency, accidental injuries etc (Bolland, 2003;DuRant, Getts, Cadenhead, Emans, & Woods,
1995; Bolland, 2003 ). Hopelessness is related to the presence of conduct problems starting during
childhood and adolescence such as theft, running away from home, constant noncompliance,
frequent fights etc. (Farran, Herth, & Popovich, 1995).
1.4 RESEARCH IN CONTEXT:CONDUCT PROBLEMS, SELF-ESTEEM AND
HOPELESSNESS IN KOSOVO
Estimates from year 2010 have indicated that 47.6% of the Kosovo population is composed by
youth up to 24 years old (International Data Base, Population Pyramid Kosovo, 2010). Nonetheless
the youngest country in Europe is also the poorest country, with very high unemployment rates (up
to 70%) (European Commission, October 2009). The political and social transformation during the
last years and especially the detrimental consequences of the Kosovo war (years 1998-1999), have
created an unsuitable/risky developmental context for Kosovo youth (UNICEF IN KOSOVO,
Adolescence, 2014). Even so, few research studies have been conducted; for instance Shahini et al,
(2014) have used the Child Behaviour Checklist (CBCL/6–18) (parental version) to assess
emotional problems and conduct problems in a sample of 1374 children and adolescents (from 30
municipalities in Kosovo) aged between 6 and 18 years old. Results indicated that the highest
values in externalizing problems were reported for boys aged between 12 and 18 years old, from
urban (rather than rural areas).
The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD,2011) reported
that rates of antisocial behavior among youth from Kosovo is comparable to rates from other
European countries; gender differences also follow similar patterns as boys display significantly
more antisocial behavior than girls. The study also found a significant positive correlation between
anomy (including hopelessness) and antisocial behavior; nonetheless no significant correlation was
found between self-esteem and antisocial behavior. Nonetheless another study (Statofci, 2013)
conducted among 150 students aged between 16 and 18 years old in the region of Podujeva reported
a significant negative correlation between self-esteem and impulsive behavior.
2 METHODOLOGIES
2.1 AIM AND DESIGN OF THE STUDY
The aim of the present study was to assess the role of self-esteem and hopelessness as predictors of
conduct problems among adolescents from Kosovo. Also the study, aimed to assess the role of other
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variables such as gender, age, or residence in predicting the different levels of conduct problems.
The study employs a correlational design, with gender, age, residence, hopelessness and self-esteem
as independent predictor variables and conduct problems as the dependent variable.
2.2 PARTICIPANTS
Participants were 1162 adolescents between 11 and 20 years old (M=16.37, SD=1.58). There were
662 from Prizren, 249 from Pristine,117 from Mitrovica and 134 from Malisheva. Adolescents were
randomly chosen from schools and classrooms and after getting relevant permission questionnaires
were given to students. As regards gender, 535 were boys (46 %) and 593 (51 %) girls; 34 (2.9 %)
cases were missing. As regards place of residence 683 adolescents (58.8 %) reported living in urban
areas, 424 (36.5%) in rural areas and 55 (4.7%) cases were missing. Classification by age group
showed that 125 (10.8%) participants were early adolescents, (11-14 years old) 912 (78.5%) middle
adolescents (15-18 years old) and 111 (9.6%) late adolescents/young adults (19-20 years old).
Fourteen participants (1.2 %) or 1.2% of cases did not provide information on their age.
2.3 MEASURING INSTRUMENTS
The study used three measuring instruments including the Hopelessness Scale for Children (Kazdin,
Rodgers, & Colbus, 1986), Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1967) and Strengths and
Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997).
Hopelessness scale for children (Kazdin, Rodgers, & Colbus, 1986) measures negative expectations
of the future in relation to oneself and the world. Although the scale has been originally applied for
children aged 6-13 years old it has been used in older samples too (e.g., Hewitt, Newton, Flett, &
Callander,1997; Bolland, 2003; Pinto, Whisman, & Conwell, 1998; Myers, McCauley, Calderon,
Mitchell, Burke, & Schloredt, 1991). Items are noted as right or wrong and the scores might be 0 or
1. Scores equal to or above 7 are considered as high hopelessness, scores 5-6 as medium
hopelessness, and scores of 4 or less as low hopelessness (Schroeder & Gordon, 2002). The internal
consistency of the scale was acceptable (alpha =. 706).
Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg 1965) is a Likert scale composed of 10 items measuring
self-respect and self-acceptance. Items are scored on a scale from (1) Strongly agree to (4) Strongly
Disagree but reverse scoring is used for several items according to the authors’ instructions. The
scale has been used for school-age children and adolescents (Chiu,1988; Gurney,1986). The scale
had high internal consistency (alpha = .815).
The Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ (Goodman, 1997) consists of 5 subscales (25
items total) measuring emotionality, hyperactivity, conduct problems, problems with peers and
prosocial behavior. Participants are asked to check three options, 0- not true 1- somewhat true or 2
certainly true. By considering five subscales, a general index of difficulties is obtained and scores
could be categorized as normal, borderline or abnormal. For the purpose of the present study,
although the SDQ scale was used as a whole, only the conduct problems subscale was analyzed.
Although the questionnaire as a whole had acceptable internal consistency (alpha =.703), the
conduct problems subscale did not reach an acceptable alpha value. For this reason two items (items
7 and 22) which negatively affected internal consistency were removed. The subscale with the three
remaining items (items 5, 12, and 18) reached an optimal value of .263 (see Briggs & Cheek,1986).
Questionnaires were translated into Albanian by using the translation back translation method to
ensure correct translation.
3 RESULTS
Descriptive analyses for the three items measuring conduct problems are shown in Table 1 Mean
values and frequency analyses show that as compared to other items, anger is the most prevalent,
followed by fighting and ending with lying and cheating.
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TABLE 1 DESCRIPTIVE ANALYSIS FOR CONDUCT PROBLEMS
Not true (0) Somewhat true (1) Certainly true
M SD
(2)
Nr
%
Nr
%
Nr
%

Items

I get very angry and often lose my temper
I fight a lot. I can make other people do
what I want
I am often accused of lying or cheating

347
784

30.3
68.4

498
229

43.5
20.0

299
134

26.1
11.7

.95 .75
.43 .69

885

77.5

143

12.5

114

9.8

.32 .64

3.1 COMPARATIVE ANALYSES FOR CONDUCT PROBLEMS
Mann-Whitney Test identified no significant differences in conduct problems between adolescent
boys and girls. Nonetheless there were significant differences in conduct problems between
adolescents from urban areas (Md=1; N=654) and adolescents from rural areas (Md=2; N=411)
(Z=-4.911, p < .00, r = .16) (small effect size). Thus adolescents from rural areas reported
significantly more conduct problems than adolescents from urban areas.
Kruskal-Wallis analyses with the purpose of identifying age-group differences in conduct problems
found significant differences between early adolescence (11-14 years old, n=123), mid-adolescence
(15-18years old, n=886) and young adults (19-20 years old, n=107), X2 (2,n=1116)=26.100, p=.000.
The highest mean rank was found in the group of mid-adolescents.
3.2 CORRELATIONS BETWEEN VARIABLES
Relationships between all variables of the study are shown on Table 1.
TABLE 1 MEANS, STANDARD DEVIATIONS AND INTERCORRELATIONS BETWEEN
CONDUCT PROBLEMS AND GENDER, RESIDENCE, AGE, SELF-ESTEEM AND
HOPELESSNESS
Variables
M
SD
Gender Residence
Age
Self-esteem
Hopelessness
Conduct problems
Gender
Residence
Age
Self-esteem
Hopelessness
Significance *p<.01

1.71
1.50
1.39
16.27
14.97
3.93

1.50
.50
.48
1.61
5.02
2.95

-.018
-

.197*
-.033
-

.045
.011
.129*
-

.153*
-.009
.034
-.095*
-

.318*
-.019
.083*
-.095*
.105*
-

Conduct problems correlate significantly with residence (r=.197, p<.000), so that adolescents from
rural areas tend to report more conduct problems than those from urban areas. Also significant
relationships were found between conduct problems and self-esteem, (r=.153, p<.00), so that higher
self-esteem correlates with more conduct problems. Finally a significant positive relationship was
also identified between conduct problems and hopelessness (r=.318, p<.00), so that higher
hopelessness is related to more conduct problems. Age and gender showed no significant
correlations with conduct problems.
Correlations between the variables of interest were also separately examined by gender, residence
and age group (See Tables 2, 3, 4). Relationship examined separately by gender show similar
patterns for men and women; thus the correlations between conduct problems and age are nonsignificant in both cases, while correlations with residence, self-esteem and hopelessness are
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significant for both genders (strongest correlation with hopelessness). Relationships examined
separately by residence, revealed different patterns for urban and rural areas; thus the correlation
between conduct problems and gender is non-significant for both urban and rural areas but the
correlation with age is significant only for urban areas. Also the correlation between hopelessness
and conduct problems is significant for both urban and rural areas but the correlation with selfesteem is significant only for rural areas. Finally as regards relationships examined separately by
age groups results were significant only for mid-adolescence; in this case significant relationships
were found between conduct problems and residence, self-esteem, and hopelessness.
TABLE 2 CORRELATIONS BETWEEN CONDUCT PROBLEMS AND RESIDENCE, AGE,
SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS FOR MALES AND FEMALES.
Gender/ Spearman's rho
Conduct problems
Residence
.121**
Age
.073
Males
Self-esteem
.119**
Hopelessness
.261**
Residence
.178**
Age
.060
Females
Self-esteem
.139**
Hopelessness
.300**
TABLE 3 CORRELATIONS BETWEEN CONDUCT PROBLEMS AND RESIDENCE, AGE,
SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS FOR URBAN AND RURAL AREAS
Residence/ Spearman's rho
Conduct problems
Gender
-.018
Age
.139**
Urban
Self-esteem
-.023
Hopelessness
.229**
Gender
.039
Age
-.057
Rural
Self-esteem
.338**
Hopelessness
.349**
TABLE 4 CORRELATIONS BETWEEN CONDUCT PROBLEMS AND RESIDENCE, AGE,
SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS BY AGE GROUP
Age group / Spearman's rho
Conduct problems
Early adolescence
Gender
.027
Residence
.162
Self-esteem
.011
Hopelessness
.141
Mid adolescence
Gender
-.013
Residence
.135**
Self-esteem
.160**
Hopelessness
.322**
Late adolescence
Gender
.065
Residence
.104
Self-esteem
.194
Hopelessness
.085
*. p< 0.05 level (2-tailed).
**. p< 0.01 level (2-tailed).
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3.3 STANDARD MULTIPLE REGRESSION
The regression model with conduct problems as the dependent variable and gender, age, residence,
self-esteem and hopelessness as predictors resulted in a significant model explaining 14.8% of the
variance in conduct problems (R2=.148, F(5,883)=30.635, p<.000). The summary of the model and
beta coefficients are shown in Table 5 . The only predictors contributing significantly to the model
were age (β= .064, p<.043), residence (β= .160, p<.000) , hopelessness (β= .298, p<.000) , and selfesteem (β=.122, p<.001) . It is evident that the largest contribution is provided by hopelessness and
self-esteem.
TABLE 5 SUMMARY OF THE MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS ON CONDUCT
PROBLEMS.
Variables
B
SEB
Β
Gender
-.020
.093
-.007
Residence
.491
.097
.160*
Age
.060
.030
.064*
Self-esteem
.036
.009
.122*
Hopelessness
.153
.016
.298*
Constant
-0.408
0.46
Note: (R2=.148, F(5,883)=30.635, p<.000).
4 DISCUSSION
The aim of the present study was to investigate the impact of self-esteem and hopelessness as
predictors of conduct problems among adolescents in Kosovo. Apart from self-esteem and
hopelessness the predictive model also included gender, age and residence. Considering the issues
raised by the very low internal consistency of the conduct problems subscale and the removal of
two items, results are carefully considered and discussed. Even so, it should be emphasized that
other studies e.g., Rønning et al. (2004), or Du (2008) also report problems with the specific
subscale. Low internal consistency was also reported in other studies and the subscale appears to be
especially problematic for boys (Koskelainen, 2000).
While acknowledging these methodological shortcomings, still some conclusions might be drawn
from the present study, which might contribute to directing further research. Thus, results showed
that hopelessness was the strongest predictor of conduct problems followed by self-esteem,
residence and age. Hence adolescents reporting higher hopelessness and higher self-esteem (as
compared to their peers reporting lower values in those constructs) were more likely to report
conduct problems. Also conduct problems were more likely to be reported by older adolescents
(more specifically mid-adolescents) living in rural areas. In fact the examination of correlations
separately by age group showed that the model fares much better in explaining conduct problems in
middle adolescence but not young or late adolescence (no significant relationships). Similarly the
analyses also revealed different patterns of correlations for urban and rural areas, suggesting that
characteristics such as age groups or residence might be quite important to consider in the context
of understanding conduct problems and their determinants. However these findings are not in line
with results reported by Shahini et al (2014), which suggested that adolescents from urban areas do
actually report more conduct problems than adolescents from rural areas. Nonetheless findings
about mid-adolescence are in line with results reported in this study; i.e., mid-adolescence is
characterized by higher rates of conduct problems. The discrepancies in findings could be
explicable through the different methodological approaches to sampling used in the studies and
future research is needed to further examine these aspects.
Findings associating high self-esteem with more conduct problems are in line with research in the
field suggesting explanations in terms of egoism or narcissism (Baumeister, 2006; Dawes, 1994;
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Leary,1999; Seligman, 2002; Gerard & Buehler, 2004 etc). On the other hand findings of the
present study did not indicate abnormally high levels of self esteem (maladaptive levels) which
would support this explanation (Baumeister, 2006; Dawes, 1994; Leary,1999; Seligman, 2002;
Gerard & Buehler, 2004 etc). An alternative explanation could be that self-esteem is increasing due
to positive reinforcement of aggressive or violent behavior (e.g., Menon et al. 2007). This
explanation might be more plausible in the specific context of Kosovo where on the one hand
traditional values are still being reinforced and on the other hand Western values are solicited. In
this perspective, those that are identified as conduct problems might actually represent the ongoing
conflicts of adolescents torn between traditionalism and modernity in an effort to form their
identity. Nonetheless at present this is just a speculation and future research, especially qualitative is
necessary before reaching any solid conclusions.
On the other hand findings on hopelessness are in line with much research in the area which has
identified this construct as involved in conduct problems (Farran, Herth, & Popovich, 1995;
Bolland, 2003;Valle, Huebner, & Suldo, 2006). Thus, the expectation of failure or absence of
positive expectations about the future (e.g., Boniwell & Zimbardo, 2003; Jamieson & Romer, 2008;
Keeley, Wright, & Condit, 2009) seem to be quite important to be addressed especially in the
school context. In line with suggestions by Pinto, Whisman, & Conwell, (1998) it might also be
important to design school based interventions addressing particularly this aspect.
5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The present study suggested that hopelessness and self-esteem might serve as important
determinants of conduct problems among adolescents. Interventions especially in the context of
decreasing hopelessness levels might be suggested within the school context. On the other hand, as
regards self-esteem, future research is required to understand better the various pathways through
which this construct is related to conduct problems. The present study suggested a possible pathway
but qualitative research might be useful in disentangling further this particular aspect. The
consideration of the particular socio-cultural context is very important in providing proper
understanding of the specific topic of research. Finally findings on different patterns of conduct
problems by age group (mid-adolescence highest levels of conduct problems) or residence
(adolescents from rural areas report more conduct problems ) are also useful in determining the
target groups for future interventions. To conclude, despite the several limitations (mainly due to
methodological shortcomings) the present study provides useful especially in suggesting directions
for future research.
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Abstract
The interaction between resilience and wellbeing is not very well understood, and no systematic cross-cultural
research addressed this relationship in the literature. The presented cross-sectional survey study aimed at
revealing culture-specific differences and similarities in the levels of resilience and wellbeing in Mexico, Russia
and Switzerland. In total 1170 (390 per group) persons participated in the online survey,
Parametric and non-parametric tests were used to compare resilience and wellbeing scores. Correlational
analysis as well as multiple and ordinal regression assessed relationships between resilience and wellbeing
(sub)scales and their predictors.
Mexico, Russia and Switzerland showed higher resilience (80.97±10.042, 66.04+/-16.493, 70.62±68.01 SD,
respectively) than wellbeing (72.55±12.957, 63.61±15.244, 67.88±14.116 SD, respectively). There was a
statistically significant difference in resilience scores between different countries, F(2, 1167)=142.026, p<0.0005;
partial Eta sq. Pillai’s Trace=.196. Likewise, there was a statistically significant difference in wellbeing scores
between countries, F(2, 1167)=41.859, p<0.0005; partial Eta sq. Pillai’s Trace=.067.
High levels of anxiety were found in all the three populations. Russia showed high levels of anxiety and
depression with low levels of social support, hope and optimism. Switzerland demonstrated significantly low
levels of resilience, wellbeing, vitality and hope, combined with a high level of anxiety. In Mexico, a low level of
depression, and high levels of resilience, wellbeing, optimism, self-esteem, self-confidence and social support were
observed. Regression analysis showed that country, age, marital status, and gender may predict levels of
resilience and wellbeing, and correlation tests revealed similar relationships between resilience and wellbeing in
all the studied populations.
Mexico, despite its political and economic instability, demonstrated very high levels of resilience and wellbeing.
Russia showed low average scores. Switzerland demonstrated low scores despite social and economic security.
Possible mechanisms are discussed.
Keywords: resilience, wellbeing, depression, anxiety, transcultural psychology, Çonnor Davidson resilience scale,
PGWBI scale

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION
In accordance with the biopsychosocial model (Armitage, 2000), the subjective feeling of wellbeing
and stress resilience may serve as fair indicators of one’s internal resources and overall
psychological health considered from a holistic point of view (Lopez, 2010; Sarafino, 2011).
Resilience, which can be defined as the ability to resist stress as well as maintain and regain
psychological wellbeing (Ryff, Friedman, Fuller-Rowell et al., 2012), is often considered on the
individual level in light of individual differences (Benetti, 2006; Besharat, 2010). There is however
a growing pool of research with regards to resilience of different population groups (Connor, 2006;
Du Plessis Van Breda, 2001; Jorgensen, 2008). Still, a very small number of existing research
reports refers to resilience levels of the general population as a whole, most of the resilience
research being focused on particular patient or minority groups instead (Arastaman and Balci, 2013;
Bhugra, 2001). Even less data exists with regards to comparing average resilience across different
cultures (Clauss-Ehlers, 2008). The presented research aims, therefore, at closing this research gap
and comparing resilience and wellbeing levels of the general population across various cultural
environments.
Despite cultural and socioeconomic differences, significant rates of stress-related disorders,
depression and anxiety above all, are being observed all around the world; the etiology of stress
reactions may however differ significantly in different locations. Stress, and the resulting lower
psychosocial wellbeing subjectively perceived by individuals, may occur due to a broad variety of
reasons, which include personal, developmental, socioeconomic and cultural aspects (Fleming,
2008: Friborg, 2005; IFRC, 2012; Schwartz, 1989; Werlieb, 1989). Resilience, psychological
wellbeing and social support are often negatively affected by poverty, unemployment, social
powerlessness, inequality, high level of criminality and injustice; however the exact relationship
between those factors differ considerably across cultures (FITT, 2011; Gabalda, 2013; Yurevich,
2009; Vetter, 2006). Similarly, high levels of resilience are being expected to coincide with high
levels of wellbeing, however in reality this relationship is complex and depends on many social and
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psychological factors (Ball, 2010; Davidson, 2012). For instance, wellbeing and happiness indexes
seem to be paradoxically high in economically disadvantaged regions such as Mexico, whereas
expectably low in the socio-economically unstable Russia and expectably high in the wealthy
Switzerland (WVS, 2007). Resilience, on the other hand, seems to be intact in Mexico, whereas no
research was performed so far to assess levels of resilience in Switzerland and Russia (INEGI,
2012). In this light, the current research aimed at investigating culture-specific mechanisms of
psychological wellbeing and resilience serving a basis for psychological health of any nation.
This study intended to compare levels of resilience and wellbeing in several culturally and
geographically remote regions exhibiting various levels of stress-related disorders, available social
support, and perceived happiness. Three regions, namely Mexico, Russia and Switzerland, were
chosen for this purpose since, even though all of them demonstrate significant levels of clinical
exhibitions of stress-related illnesses (e.g. 6%, 40% and 8% of people with depression, respectively;
World Depression Statistics, 2012), they represent very different cultural, historical and
socioeconomic environments thus may relate to different and distinct etiologies as well as require
culturally-adapted diagnostic and treatment methods (Sviadosh. 1997; Tschuschke. 2009;
Tsygankov, 2011). Particularly, markedly different levels of the amounts of people affected by
stress-related disorders as well as of the population’s subjective wellbeing index are being noticed
in Mexico compared to Russia (6% vs.40% of clinically depressed, and 8.5 vs. 3 on the life
satisfaction Likert scale of 1 to 10, respectively; OECD Better Life Index, 2014; World Depression
Statistics, 2012). On the other hand, the aversiveness of the external environment, particularly in the
sense of the observed socioeconomic instability and the resulting stress, may be considered similar
in both locations, exhibiting however more negative effects in Mexico as e.g. life safety and the
extent of poverty are concerned. For instance, the Mexican general population reported a complete
lack of life safety whereas Russia reflected a fairly high safety standard in a recent OECD index
(OECD Better Life Index, 2014), with Russia demonstrating a higher average salary level (ILO,
2009). Nevertheless, Mexico reported much higher population wellbeing level compared to Russia.
Different personal and social priorities as well as stress reactivity patterns and coping techniques
may be responsible for such a difference of the subjective feeling of wellbeing between the two
countries (Schneider, 2014). Particularly, different levels of the psychological stress resilience in
these two countries may lead to differences in the perception of wellbeing and happiness, even with
comparable levels of psychosocial stress.
Switzerland, on the other hand, represents a paradox of a significant amount of stress-related
disorders in the presence of high happiness and social security levels, the life satisfaction index
reaching its maximum values in this region according to a recent OECD report (OECD Better Life
Index, 2014). I.e., the maximum life satisfaction corresponds to 8% of clinically depressed in
Switzerland. One also needs to note that the approximation of depression rate in Switzerland is
argued to be significantly higher in reality due to mental illness stigma and people mostly not
seeking medical help for psychological difficulties (World Depression Statistics, 2012). This
dilemma of the highest life satisfaction level being combined with significant levels of depression
and anxiety, and a growing number of mental illnesses in general in the Swiss population has never
been resolved. Though, it is important to emphasize that life satisfaction questionnaires are often
focused rather on wealth than health aspects of wellbeing, particularly mental health aspects are
often neglected or not properly introduced (Kapteyn, 2009). Wellbeing and resilience have never
been measured in the Swiss population, being automatically presumed to be very high solely based
on high life satisfaction and average salary reports; this assumption can, however, be erroneous.
One of the present study’s aims was to measure the actual level of wellbeing and resilience in the
Swiss population.
The difference between exhibitions of stress-related disorders and tendencies in the three regions
does not seem to directly depend on the external socioeconomic situation, and may represent a
certain correlation between the subjective wellbeing and resilience levels, the latter being a
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multifaceted variable depending on various sociocultural and personal characteristics. This can also
occur due to differences in stress resilience across these regions. Furthermore, the discrepancy
between reported levels of wellbeing and frequencies of occurrence of psychological disorders in
Switzerland may also reflect the fact that most wellbeing indexes are rather focused on objective
(e.g. financial) than subjective (e.g. psychological) wellbeing measures (Diener, 2013).
By comparing resilience and wellbeing levels in different cultural environments, one may get
insight into mechanisms of culturally-bound stress adaptation. Furthermore, amount of patients
(e.g., clinically depressed) is often referred to in country statistics as well as in scientific reports, not
however the averaged level of anxiety and depression across the general population which could be
a good way of characterizing the environment, particularly its level of stress. For that purpose, this
work considered both the amount of people demonstrating low levels of resilience and wellbeing as
well as high levels of depression and anxiety, and also averaged levels of resilience, wellbeing,
anxiety and depression observed in population samples of each country. To clarify possible causes
and correlates of higher or lower wellbeing, not only resilience and wellbeing measures themselves,
but such potential factors as perceived available social support, vitality, general health perception,
optimism, hope, self-esteem, self-confidence and self-control were taken into consideration. Finally,
clarifying the levels of as well as the relationship between resilience and wellbeing in different
cultural settings is important for developing new psychological therapies in light of the personenvironment interaction, in accordance with the biopsychosocial model (Armitage, 2000). In the
present research, the main aim was to measure and compare resilience and wellbeing at different
geographical locations, in order to shed light on stress coping and resilience on the population level.
The present work, therefore, serves as a foundation for future transcultural research and
development of culture-aware psychotherapeutic tools.
2. Research Method
2.1. Study design
A quantitative cross-sectional internet survey design was chosen for this work as it allows for
gathering information in different locations simultaneously, and gives a possibility for performing
within- and between-groups comparisons and correlations. The survey was programmed in three
languaged (Latin Spanish, Russian and Swiss German) using the LIME open-source software
package, based on culturally adapted versions of the CD-RISC resilience and PGWBI wellbeing
questionnaires (Dupuy, 1977; Connor, 2003).
2.2. Research questions
In this study, the following research questions were addressed:
1.
What are similarities and differences between the levels of wellbeing and resilience in the
general population of Mexico, Russia, and Switzerland?
2.
To which extent wellbeing and resilience levels are correlated in different cultural
environments?
3.
Can cultural environment, gender, age, cohabiting, depressive mood and anxiety predict the
level of resilience?
4.
Can cultural environment, gender, age, cohabiting, depressive mood and anxiety predict the
level of wellbeing?
5.
Can the observed level of resilience predict the level of wellbeing, and vice versa?
2.3. Data collection procedure
Study advertisements in local languages were placed on various web sites to attract participants. On
selected local web sites (including forums and social nets), a potential participant was presented a
study description followed by an informed consent form together with a link to the online survey.
When following the survey link, one was reminded of the essential study information and
anonymity and confidentiality of this research, and the participant was clearly let know that this
research is absolutely voluntary and can be interrupted any time. All the information was given in
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the local language, i.e. in Latin Spanish, Russian or Swiss German, respectively. When and in case
the study information was read and the terms accepted, the main body of the survey would appear,
in the same language used in the advertisement. First demographic information was collected,
relating gender, age, language spoken at home, as well as countries of birth and current residence;
this required approximately 1-2 min. of subject’s time. Rather than asking open questions about age
or country of birth/residence, preset answer options (such as age intervals and selected countries)
were provided, with an option of entering free text in case neither of provided alternatives would
match participant’s answers. The main body of the survey consisted of two parts, one measuring
resilience and another psychological wellbeing. The whole questionnaire consisted of 54 questions,
which allowed participants to complete the study in around 10-15 minutes with the rate of 10-15
sec. per question.
2.4. Sampling and participant recruitment
Electronic advertisements were put on the Internet to allow participant recruitment. The study was
advertised on the student and community sites in appropriate sections. 1230 people were randomly
selected for participating in the survey, from which only 1170 participants occurred to be living in
their own native country (Mexico, Russia or Switzerland) whereas 60 people were classed as
migrants and as such discarded from the sample. Participants who passed the criterion of matching
native country, current residence and native language constituted altogether1170 participants, with
three equal samples of 390 persons per cultural group. Given the size of the respective populations
(4’200’000 persons in Rostov-on-Don Region of the Russian Federation, 5’200’000 in Germanspeaking Switzerland, and 8’850’000 in Mexico city of Mexico), the minimum representative
sample size was approximated to be 385 persons per group with 95% confidence interval (power
analysis was performed with help of the G*Power software). Children and teenagers of less than 18
y.o. of age were excluded on the stage of data acquisition. On the stage of data analysis, participant
data were excluded only if the current place of residence did not match the country of birth. I. e.,
immigrants were not taken into the sample as they represent another group and, as such, would have
different tendencies in resilience and wellbeing compared to the main population. Even though no
further exclusion/inclusion criteria were applied, due to recruitment methodology the samples in all
the three countries have included exclusively people with higher education (i.e., BSc degree at a
minimum).
2.5. Instruments
2.5.1. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)
The Connor-Davidson Resilience Scale (Connor, 2003) was chosen for its focus on one’s general
ability for stress coping and recovery, instead of concentrating on selected resilience aspects such as
personality characteristics, personal motivation or social support. Moreover, the scale is concise
thus can be easily applied in the framework of an online survey; on the other hand, it is detailed and
informative and, above all, is clinically and culturally validated on various populations and in
different languages across the globe (Aroian, 2000; Jorgensen, 2008; Manzano-Garcia, 2013; Singh,
2010; Yu, 2007). Moreover, Connor and Davidson (2003) reported high internal consistency with a
Cronbach alpha of 0.90, and test-retest reliability of 0.87 of this instrument.
Even though the Connor Davidson scale does not have any subscales, some studies have referred to
some possible subscales based on factor analysis (Manzano-Garcia, 2013). As the resulting
subscales mentioned in the literature seem to vary depending on the population studied, in this
research rather particular items of this scale than factor-based subscales were selected for additional
analysis. The resilience items used in this work are listed below:
- Hope (item nr. 3: ‘When there are no clear solutions to my problems, sometimes fate or God can
help’)
- Self-esteem (item nr. 25: ‘I take pride in my achievements’)
- Self-confidence (item nr. 4: ‘I can deal with whatever comes my way’)
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- Optimism (item nr. 12: ‘Even when things look hopeless, I don’t give up’)
- Social support (item nr. 13: ‘During times of stress/crisis, I know where to turn for help’).
2.5.2. The Psychological General Wellbeing Index (PGWBI)
The PGWBI is widely accepted as a reliable measure of wellbeing and quality of life in relation to
mental health. It consists of 22 items, and is composed of 6 subscales (anxiety, depression, positive
wellbeing, general health, self-control and vitality). It was adapted to and validated in different
languages and cultures (Grossi, 2006; Nilsson, 2013).
2.6. Statistical analysis
2.6.2. Data preprocessing
The first step of data preprocessing consisted of re-labeling responses initially labeled by the survey
program as A1, A2, A3, A4, A5 or A6, and calculating (sub)scores of each questionnaire. This
process was performed in accordance with official manuals of both questionnaires, the PGWBI and
the CD-RISC, applied in the study (Connor, 2003; Dupuy, 1984). The second step of data
preprocessing consisted in categorizing total scores of both questionnaires as well as the values of
the wellbeing subscales, to perform an alternative ordinal regression analysis. No other
transformations were performed on the data before statistical analysis described below.
2.6.3. Statistics
(M)ANOVA and Kruskal-Wallis tests were performed for group comparisons, whereas ordinal and
multiple regression as well as correlational analysis were chosen to assess possible predictors and
relations between different variables, both within and between the three cultural groups.
3. Results
3.1. Sample characteristics
The total sample studied amounted to 1170 participants living in three countries (Mexico, Russia
and Switzerland), with almost 50% of persons (540 participants) representing young adults category
of 18-28 years old. Participants of all age categories (from 18 to over 65 y.o.) were represented in
this study, with 244 persons of 29-38 y.o., 218 persons of 39-48 y.o., and 131 persons in the age of
59-68 years old. Only 3 older adults (>68 y.o.) took part in this investigation. Most of the
participants were educated to at least BSc. university level, and reported being single (653 persons)
or married (420), when others included 55 divorced, 35 separated and 7 widowed persons.
Furthermore, the sample consisted of five hundred fifty nine females (48% of the total sample) and
611 males (52%). Participants had various backgrounds, but shared particular geographical
locations (Mexico city in Mexico, Rostov-on-Don region in Russia, or German-speaking
Switzerland) and level of education (BSc at minimum).
Each country sample included 390 participants, contributing to the total of 1170 study population.
The Russian sample was the youngest as it included 336 persons in the youngest age category (1828 y.o.), whereas the Mexican and Swiss subject pools contributed with more balanced age
distributions. The majority of Russian (73%) and Swiss (60%) participants were single, whereas
most Mexican participants (55%) were married. In terms of gender distribution, the Russian sample
was the most balanced (45% females, 55% males), whereas the Mexican sample included 70%
males and the Swiss 68% females.
Both resilience and wellbeing measures did result in non-normal distributions across all the three
samples; however, with demographic variables (gender, marital status and age) being accounted for,
distributions of all the scales showed normality.
3.2. Descriptive summary of the observed levels of wellbeing and resilience scales
The Russian population demonstrated the lowest resilience and wellbeing scores, whereas the
Mexican population exhibited the highest scores on both scales (see Table 1, Figure 1 and Figure 2).
In all the three population samples, mean resilience was found to be higher than mean wellbeing
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scores. High anxiety, not though depression, levels were observed in all the three populations, being
particularly elevated in Russia, the subjective perception of general health occurred to be similar in
all the three countries (see Table 3). Hope was found low in all the three regions, which however
was compensated by high levels of perceived social support in Mexico and Switzerland (see Table
2). The highest self-esteem and self-confidence levels were found in Mexico, the lowest in Russia
(see Table 2). Optimism was highest in Mexico, whereas Russia and Switzerland demonstrated
comparable medium levels of optimism (see Table 2). Women in all the three countries showed
lower levels of resilience and wellbeing, compared to men (see Figure 3). Age showed a positive
relationship with both resilience and wellbeing scores, whereas marital status revealed higher levels
of resilience and wellbeing in married and divorced compared to single persons across the cultures.
Table 1. Descriptive summary of the levels of resilience and wellbeing across countries
Russia

Mexico

Switzerland

Resilience

Low
(66.04 ± 16.493)

High
(80.97
10.042)

±

Low medium
(70.62 ± 10.454)

Wellbeing

Low
(63.61 ± 15.244)

Medium
(72.55
12.957)

±

Low
(67.88 ± 12.590)

N.B. The resilience and wellbeing scores are classed as low if not reaching 70, medium in the range of 70 to 80, low
medium with the scores running from 70 to 72, and high above 80. Both scales range from 0 to 100. The values in the
table include standard deviation (SD).
Table 2. Mean levels of particular resilience instrument items across countries.
Resilience items
Optimism (RS12)
Hope (RS3)
Self-esteem (RS25)
Self-confidence (RS4)
Social support (RS13)

Russia
Medium
(2.55 ± 1.102)
Low
(1.98 ± 1.283)
Medium
(2.89 ± 1.201)
Medium
(2.85 ± 1.077)
Medium
(2.34 ± 1.200)

Mexico
High
(3.37 ± 0.862)
Low
(1.86 ± 1.377)
High
(3.66 ± 0.648)
High
(3.51 ± 0.709)
High
(3.18 ± 0.907)

Switzerland
Medium
(2.7 ± 0.830)
Very low
(1.1 ± 1.267)
High
(3.30 ± 0.753)
Medium
(2.88 ± 0.747)
High
(3.27 ± 0.857)

N.B. The resilience items (RS12, RS3, RS25. RS4 amd RS13) are measured on the scale of 1-4. The descriptive
classification was made according to the following rule: values up to 2 were considered to be low, in the range of 2 to 3
medium, and from 3 to 4 high. The values include standard deviation (SD).
Table 3. Descriptive summary of the levels of wellbeing subscales across countries.
Variables based
on PGWBI
questionnaire
Anxiety
Depression
Self-control
Vitality
General health

Russia

Mexico

Switzerland

Very high
39.75 ± 19.78
=100-(60.25±19.78)
High medium
28.15 ± 21.048
=100-(71.85±21.048)

High
34.55 ± 17.840
=100-(65.45±17.840)
Low
14.89 ± 13.911
=100-(85.11±13.911)

High
34.35 ± 15.687
=100-(65.65±15.687)
Low
17.64 ± 13.752
=100-(82.36±13.752)

Low
64.87 ± 16.513
Very low
59.22 ± 17.541
Medium
72.79 ± 18.757

Medium
72.96 ± 12.596
Low medium
70.05 ± 16.833
High
78.94 ± 14.317

Medium
74.51 ± 16.058
Very low
59.90 ± 16.569
Medium
70.29 ± 14.557

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

N.B. In this graph, RS stands for resilience, and WB for wellbeing. Measure point 1 refers to the measure of
resilience, whereas measure point 2 refers to the measure of wellbeing.

4. Discussion and Conclusions
4.1. Overview and discussion of the main findings
This study revealed culture-specific differences and similarities in the levels of resilience and
wellbeing in Mexico, Russia and Switzerland. In total 1170 persons participated in an online
survey, representing three equal population samples of 390 persons each. Demographic information,
wellbeing and resilience scores were gathered via a 10-minute long internet survey. The main
finding of this study is that the Mexican population showed very high, Russia very low, and
Switzerland low-to-medium resilience and wellbeing levels, these differences being statistically
significant (p<0.0005; see Figure 1). Furthermore, participants from all the countries scored higher
on resilience (80.97±10.042, 66.04+/-16.493, 70.62±68.01 SD, respectively) than wellbeing
(72.55±12.957, 63.61±15.244, 67.88±14.116 SD, respectively), this difference being statistically
significant in all the studied populations (p<0.005). The fact that resilience proved to be
consistently higher than wellbeing across different cultures may indicate that generally people
possess more internal resources than are being used or realized by themselves (Shapiro, 2009). This
is an important finding particularly for psychotherapy practice since it proves that one can appeal to
internal personal resources even when one does not realize one’s own strengths or possibilities, in
accordance with theoretical foundations of positive psychology (Lopez, 2010).
Interestingly, high levels of anxiety were found in all the three populations, which may indicate
high levels of daily stress present regardless geographic location. Women demonstrated
significantly lower resilience and wellbeing scores, which is in line with world depression statistics
(Statistic Brain, 2012). Russia showed high levels of both anxiety and depression with relatively
low levels of social support and optimism, which is in line with very high depression, suicide and
health rates as per statistical data available in this region (Statistic Brain, 2012). Surprisingly
Switzerland, despite very high standard of living, demonstrated significantly low levels of
resilience, wellbeing, vitality and hope, combined with a high level of anxiety. In Mexico, on the
other hand, low levels of depression along with high levels of optimism, self-esteem, selfconfidence and social support were reported. Regression analysis showed that anxiety, depression,
country, age, marital status, and gender may predict levels of resilience and wellbeing. Up to 10%
of variance in resilience and wellbeing may be explained by demographic variables, and up to 25%
by anxiety and depression. It may be hypothesized that similar anxiety and depression levels may
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have different consequences in different environments, and they should be considered together with
demographic and social variables for better prediction of mental health and disease.
It was also determined that resilience and wellbeing may predict each other, and this bilateral
relationship gets even more complex with different third factors being able to change both components.
Particularly, self-esteem, self-confidence, optimism and social support should be taken into
consideration when interpreting the relationship between resilience and wellbeing. Correlation tests
revealed similar correlation strength between resilience and wellbeing in all the studied populations,
which provides common basis for cross-cultural mechanisms of developing and maintaining healthy
levels of resilience. Age showed positive relationship with both wellbeing and resilience, contradicting
previous research reporting declining resilience with increasing age (Jorgensen, 2208). Finally, marriage
was found to increase levels of wellbeing and resilience, confirming previous findings of family and
social support research (Kumpfer, 2002). All findings reported in the current study were consistently
confirmed by different parametric and non-parametric statistical tests.













4.3. Conclusions

The results of this study support previous reports with regards to higher resilience and wellbeing
not necessarily implying lower depression or anxiety (Keyes, 2005).
High levels of anxiety in all the three populations seem to reflect high levels of daily stress in the
modern world regardless geographic location and local wealth indicators.
In all cultures the reported resilience levels were higher than the wellbeing levels; this gap indicates
positive prospects for implementation of preventive and psychotherapeutic programs.
Wellbeing and resilience represent a complex bilateral relationship, resilience seemingly mediating
wellbeing via an indirect pathway of resilience effects on anxiety and depression. Wellbeing, in its
turn, seems to indirectly modulate resilience via its effects on self-esteem and self-confidence.
Social support seems to affect both resilience and wellbeing levels directly. This has implications
for psychotherapeutic research and practice, as resilience level may be increased indirectly by
improving social connectedness and the subjective feeling of wellbeing, whereas wellbeing may be
improved by reducing levels of depression, anxiety and increasing stress resilience.
Lower resilience levels in the Russian population may partly explain lower life expectancy as well
as high rates of anxiety, depression and suicide in this region (Shen and Zeng, 2010). Furthermore,
low resilience in Russia seems to rather reflect lower social support resources rather than internal
abilities and skills, whereas high population depression may have its roots in an adaptive
phenomenon called ‘depressive realism’ rather than a maladaptive pessimism (Dobson, 1989;
Dunning, 1991). Further research, however, is required to clarify the exact nature of Russian
depressiveness on population level.
In comparison with Mexico, Russia represents individualistic mentality thus lower level of social
support in Russia is expectable. In this light, it would be interesting to differentiate between
different types of social support, in order to investigate on which exactly level lack of social
connectedness in Russia negatively affect resilience and wellbeing.
High levels of resilience and wellbeing in Mexico proves the concept of subjective adversity, since
it is obvious that rather subjective perception of adversities and their perceived impact than actual
presence or level of stressful life events per se determines one’s subjective feeling of wellbeing
(Brigid, 2010). Furthermore, substantially elevated optimism, self-esteem and self-confidence
levels in the Mexican population indicate possible involvement of the so-called optimism bias, or
unrealistic optimism, in the increase of resilience and wellbeing (Johnson, 2011; Sharot, 2011). This
hypothesis should be tested in further research.
High levels of resilience and wellbeing in Mexico prove the difference between objective and
subjective wellbeing (Venkatapuram, 2013), the former more reflecting objective wellbeing
measures such as level of income or social security, the latter however rather relating subjective
perception of the impact of those objective measures.
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Low levels of resilience and wellbeing in Switzerland may imply high levels of daily stress, and
explain relatively high rates of psychological disorders, and particularly very high suicide rates in
Switzerland.
Low levels of resilience in Switzerland seem to rather reflect personal than social resource deficits,
given high levels of available social support.
Further research is necessary to address the exact mechanisms between depression, anxiety,
resilience and wellbeing, and to compare different population segments between each other to
determine culture-specific social determinants of mental health in different cultural settings.
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СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ
В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
АДВ. БЛАГОРОДНА БУНЕВА- СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ,
МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
АДВ. ПЕТЯ ПЕТРОВА- СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ,
МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
FORENSIC PSYCHOLOGICAL REPORTS
IN CIVIL PROCEEDINGS
LAWYER BLAGORODNA BUNEVA- SOFIA BAR ASSOCIATION,
MASTER OF SOCIAL AND LEGAL PSYCHOLOGY
LAWYER PETYA PETROVA SOFIA BAR ASSOCIATION, MASTER OF
SOCIAL AND LEGAL PSYCHOLOGY

В разработката е разгледано мястото на съдебнопсихологичните* експертизи в гражданския процес,
особености, видове и способи за назначаването им.
Съдебнопсихологичната експертиза, като вид съдебна експертиза, е със собствена нормативна база.
Правната й същност е уредена в НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2011 за условията и реда за извършване
на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и
за заплащането на разходите на лечебните заведения, обнародвана в ДВ 91 от 18.11.2011. Подробно сме се
спрели на задачите, поставяни в гражданския процес на този вид процесуален способ за събиране на
доказателства. Разгледали сме нормативните актовете, които регламентират назначаването на
съдебнопсихологични експертизи. Обърнали сме внимание на психологичната експлорация,
наблюдението и психологичния експеримент като основни методи, с които си служи
клиникопсихологичното изследване.
Обсъдили сме липсата на регламентация на синдрома на родителско отчуждение в Семейния кодекс,
както и липсата на консенсус в гилдията на психолозите и сред съдебните експерти в частност, относно
характера на този феномен и възникващите вследствие трудности в правоприлагането.
Основният ни извод е, че Наредба №2 от 26 октомври 2011г., в частта касаещасъдебнопсихологични
експертизи изцяло копира Наредба № 23 от 1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи (обн., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; доп., бр. 45 от 2005 г.). В този смисъл,
правната уредба е остаряла и схематична. Липсата на правна рамка, определяща съдържанието на
психологичното изследване, експертното обсъждане и заключение, препятства възможността
резултатите от съдебнопсихологичните експертизи да бъдат процесуално проверявани, което води до
съмнения в обективността на този вид способ за събиране на доказателства.
The report discussed the place of forensic psychological reportsin civil proceedings, characteristics, types and
methods of their appointment.
Forensic psychological reportsin civil proceedings as a kind of forensic, has its own regulations. Its legal nature is
governed by Ordinance № 2 of 26 October 2011 on the conditions and procedures for conducting forensic,
forensic and forensic psychological reports, including the payment of the cost of medical institutions,
promulgated in State Gazette 91 of 18.11.2011. We have detailed discussed the tasks posed in civil proceedings of
this kind of procedure means of gathering evidence. Examined are regulations governing the appointment of
forensic psychological reports. We turn attention to the psychological exploration, monitoring and psychological
experiment as the main methods it uses clinical psychological research.
We discussed the lack of regulation of parental alienation syndrome in the Family Code, and the lack of
consensus in the guild of psychologists among legal experts in particular on the nature of this phenomenon
occurring due to difficulties in enforcement.
Our main conclusion is that №2 Ordinance of 26 October 2011., In the part concerning forensic psychological
reports fully replicate Ordinance № 23 of 1994 for forensic, Forensic and forensic psychological reports (publ.,
SG. 45th 1994 .; suppl. issue. 45 of 2005). In this sense, the legal framework is outdated and schematic. Lack of a
legal framework defining the content of the psychological research expert discussion and conclusion precludes
the possibility forensic psychological results of investigations to be inspected procedure, leading to doubts about
the objectivity of this kind means of gathering evidence.
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В настоящата разработка сме се опитали да очертаем правната рамката на
съдебнопсихологичната експертиза като вид съдебна експертиза, като сме изброили видовете
съдебнопсихологични експертизи и задачите, поставяни им в гражданския процес.
Дългогодишната ни работа като адвокати ни е убедила във факта на непознаване и
неразбиране на института на експертизата от голяма част от експертите изобщо.
Полезността от излагане на тази информация виждаме най-вече за психолозите, работещи в
сферата на правоприлагането.
Спрели сме се на видовете дела, при които най-често се назначават
съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес. Опитали сме се най-общо да
посочим
основните пропуски
и
неясноти
в
правната регламентация
на
съдебнопсихологичната експертиза. Тези проблеми са дотолкова сериозни, че създават
затруднения както на психолозите, при работата им в съда, така и на съдебната система при
ползването на съдебнопсихологически експертизи. Нещо повече- неизясненият въпрос за
това кои лица имат квалификация да изготвят този вид експертиза и пълната липса на
регламентация на използвани методи за психологическо изследване, поставят под въпрос
стабилността на много от съдебните актове, чиито мотиви са изградени върху изводите на
такива експертни заключения.
По-подробно сме разгледали липсата на регламентация на понятието„родителско
отчуждение“, залегнало в Семейния кодекс, както и липсата на консенсус в гилдията на
психолозите и сред съдебните експерти в частност, относно характера на този феномен и
възникващите вследствие трудности в правоприлагането.
Не на последно място, изложението дава предложения за евентуални бъдещи промени,
които биха улеснили както работата на експертите, така и тази на правоприлагащите органи,
което би спомогнало за повишаване ефективността при изготвяне и ползване на
съдебнопсихологични експертизи.
Използвайки практиката си на действащи адвокати, в настоящия доклад сме се
опитали да дадем един интердисциплинарен поглед на практическите проблеми при
назначаване, изготвяне и оспорване на съдебнопсихологичните експертизи, както и да
очертаем причините, поради които този вид експертизи не са „предпочитани“ в гражданския
процес.И макар изложението ни да изглежда прекалено „юридическо“, считаме, че
поставените от нас проблеми засягат в основна степен психолозите, в частност тези,
занимаващи се с изготвяне на съдебнопсихологични експертизи.
Според българското законодателство "Експертиза" е процесуално регламентирана
дейност, извършвана по искане на компетентния орган от лица, които притежават специални
знания за изследване на определени обекти или други обстоятелства, свързани с
изясняването на определени обстоятелства.
Съдебнопсихологичната експертиза, както и останалите съдебни експертизи, е способ
за събиране и проверка на доказателства в процеса. Този способ се използва от органите на
съда, когато за изясняване на фактическите обстоятелства по делото са необходими
специални знания. Съдебната експертиза дава възможност да се използват знания каквито
съдебните органи нямат за постигане на справедливо разрешаване на съдебните
спорове.Трябва да посочим, че експертната дейност никога не се извършва от съда,
независимо дали притежават необходимите специални знания, тъй като съществува забрана
за съвместяване на две процесуални функции- тази на експерт и на решаващ орган.
Съдебнопсихологичната експертиза е самостоятелен вид експертиза със собствена
нормативна база – Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на
съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи,
включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения, издадена от
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Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Министерството
на здравеопазването, обнародвана в ДВ бр.91 от 18 Ноември 2011г. (Наредба №2).
Можем да обособим следните видове съдебнопсихологични експертизи с оглед обекта
на експертизата:
• експертиза на емоционалното състояние- за изследване на афектни, безпомощни
състояния и при извършване на самоубийство;
• за установяване способността за регулиране на собственото поведение- обект на
изследването са малолетни, непълнолетни, лица в напреднала възраст, страдащи от
психически заболяване /при комплексни експертизи/;
• експертиза на когнитивните способности на личността- за установяване на
способността за възприятие и особеностите на процеса на мислене;
• експертиза на комуникативните функции на личността- за установяване на
междуличностни отношения в различни социални групи /семейство, колегиални, в
престъпни групи и други/;
• експертиза по писмени данни;
• оценка на потърпевши, свидетели, заподозрени и др., на техните индивидуалнопсихологични и възрастови особености, нивото на умственото им развитие
правилно да възприемат имащите значение за делото обстоятелства и да дават за
тях правилна оценка и показания ;
• да се изясни емоционалното състояние на участник във водения процес по време на
извършеното деяние, т.е. въпроса за афекта/ физиологичен афект и патологичен
афект/;
• оценка на качествата на личността за изпълнение на сложни професионални
действия.
• В гражданския процес съдебнопсихологичната експертиза има за задача да даде
заключение относно:
• равнище на развитието на когнитивните процеси (възприятие, внимание, памет,
мислене), интелекта и личностовата структура;
• оценка на личностово развитие, структура и възможности за социално
функциониране – социално адаптивен живот и самоконтрол на поведение,
интереси и насоченост на личността, умения за комуникация и решаване на
житейски проблеми, други области;
• съответствие на интелект и личностово развитие спрямо календарната възраст;
• психична годност правилно да се възприемат фактите, които имат значение за
делото, и да се дават достоверни обяснения или показания за тях;
• анализ на психологичните преживявания и механизми на поведение, свързани с
инкриминирано деяние, или конкретни области от социално функциониране,
определени в експертните задачи;
• други задачи, определени от органа, назначил експертизата.
Няколко са основните изисквания на които следва да отговаря една
съдебнопсихологична експертиза. Тя следва да е проверяема-трябва да е възможно
получените резултати да се проверят, включително и чрез използване на други методи. Да е
достоверна- да гарантира прецизност в научно отношение при провеждане на експертното
изследване и при анализа на получените резултати. Да е достъпна- на страните и на съда
трябва да бъдат дадени ясни, точни и разбираеми отговори, като и най-сложните
психологически проблеми, свързани с проведените психологически изследвания трябва да
бъдат представени на достъпен и разбираем език.
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В гражданското съдопроизводство съдебнопсихологичната експертиза е често
използвано доказателствено средство. Правно и практически, всяка страна в процеса може да
поиска назначаване на съденопсихологична експертиза, без значение от вида и предмета на
делото или какви са страните- юридически или физически лица. Ярък пример за това е
възможността на всяка страна в гражданския процеса да оборва свидетелски показания, като
твърди психична негодност или когнитивни дисфункции например.
В последните години съдебнопсихологични експертизи, като част от комплексни
съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, се назначават по дела по чл.5 от Закона за
лицата и семейството, а именно експертизи, които като основен въпрос имат за цел да
установят дали освидетелстваното лице страда от душевна болест или слабоумие, които са го
довели до невъзможност да се грижи за работите си, т.е дали лицето е недееспособно.
В пряка връзка с преценката на дееспособността стои необходимостта от поставяне
под запрещение – пълно или ограничено. При тези процедури е важно да се даде заключение
относно неспособността на лицето да се грижи за работите си именно поради посочените в
закона причини – интелектуален дефицит или душевна болест, а не поради други
обстоятелства свързани със здравословното му състояние. Необходимо е кумулативно
наличие на двата критерия – медицински /душевна болест или слабоумие/ и юридически
/невъзможност да се грижи за своите работи/.
Трябва да подчертаем, че по този вид дела дълги години бяха назначавани само и
единствено психиатрични експертизи, като вещите лицаимаха за задача да дадат заключение
по тъй наречения медицински критерий, а именно досежнотова дали лицето, чието
запрещение се иска, страда от болестите, които законът има предвид, а именно слабоумие
или душевна болест.
Все по често съдът назначава съдебнопсихологини експертизи, които да дадат
заключение относно интелектуалните възможности на лицето само „да се грижи за своите
работи“. Основни задачи на психолога при този вид експертизи е да установи
интелектуалното развитие на изследвания, нелице ли е личностово разстройствоили
психическа абнормност, базисната му психична годност, нарушения в мисловните и
паметови процеси, емоционалната му стабилност, адаптивност и т.н.
Законът изисква съдът да придобие непосредствени впечатления от лицето, чието
запрещение се иска. Практиката показва обаче, че опирайки се именно на заключението на
психолозитеи отчитайкиданните, изложени в експертизата, съдът изгражда извода си за
наличието на тъй наречения юридически критерий /невъзможност на обследваното лице да
се грижи за своите работи/. И това е съвсем резонно. Преките наблюдения на съда са в
рамките на 10-20 минути и не могат и не би следвало да бъдат основа за вземане на такова
изключително важно решение- дали лицето да бъде обявено за недееспособно. От друга
страна, чрез методите на клиничната и приложната психология експертът психолог може да
извърши оценка и комплексен анализ на психологичните, клиничните и социалноповеденческите особености на освидетелстваното лице и да изгради едно цялостно
заключение относно това дали това лице може „да се грижи за своите работи“.
В съдебната практика се срещат и случаи, когато вещи лица са давали заключение, че
макар лицето да не страда от слабоумие или душевна болест, по определени съображения
следва да бъде поставен под ограничено запрещение или че общото му здравословно
състояние е такова, че се налага неговото поставяне под запрещение. Съдилищата обаче,
позовавайки се на своите непосредствени впечатления при разпита, са отхвърлили
експертизата. В случаите,когато не възприема заключението на вещото лице, съдът е длъжен
да изложи мотиви. На въпроса за възможността съда да произнесе решение, в противоречие с
експертното заключение, ще се спрем по-подробно по-късно в изложението.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1383

Законът за лицата и семейството предлага две различни степени на годност за „грижа
за своите работи”, което затруднява определянето на дееспособността. Съгласно чл.5 ал.2 от
ЗЛС пълнолетните със слабоумие или душевна болест, чието състояние не е „така тежко” се
поставят под ограничено запрещение. Конкретни критерии за такава диференцирана оценка
не са разработени, което води до субективизъм. В практиката е наложено разбирането, че
напълно негодни да се грижат за своите работи са тези, които поради вродено или придобито
слабоумие или психично разстройство не разполагат с ядрото на своята личност, т.е. с
годността за адекватно преживяване за себе си и за отношението към близките си и света.
От особена важност е правилното формулиране на експертната задача. Недопустимо е
съдът или страните да изискват от вещото лице да даде отговор на правни въпроси – дали
подекспертният е дееспесобен или е недееспособен, дали да бъде или да не бъде поставян
под запрещение. При комплексните съдебнопсихиатрични и психологични експертизи
относно дееспособността, вещите лица се произнасят единствено относно наличието на
психическо разстройство или умствена изостаналост на лицето, които му пречат да се грижи
за своите работи.
Омбудсманът на Република България поиска от Конституционния съд да бъдат
обявени за противоконституционни чл. 5, ал. 1 от Закона за лицата и семейството, в частта й
"и стават недееспособни" и разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от същия закон, със становището, че
тези текстове противоречат на Конституцията и на Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания, тъй като понятията „слабоумие и душевна болест” са твърде общи, остарели и
неясни. С Решение № 12 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г., обн. ДВ.
бр.61 от 25 юли 2014г., Конституционният съд отхвърли това искане.
Съдебнопсихологични експертизи по гражданскоправнидела се назначават и при
необходимост от преценка дали дадено лице в минало време е било дееспособно да извърши
някакви правни действия, които са довели до промяна в неговата и/или на друго лице правна
сфера. Това са съдебни спорове относно психичното състояние на лица при съставяне на
завещание /завещателното разпореждане е унищожаемо когато е направено от лице, което по
време на съставянето му не е било способно да завещава -чл.43, ал.1, б.а от Закона за
наследството/ и при сключване на договори /унищожаем е договорът, сключен от
дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи
действията си- чл.31 от Закона за задълженията и договорите/.В тези случаи експерта
преценява психичната годност на лицето за извършване на тези правни действия.
При преценка дали едно лице в даден минал момент е било правно способно да
извърши определенасделка, с методите на клиничната психология се изследват въпросите за
когнитивното функциониране и паметовите нарушения на лицето, наличието или липсата на
психични нарушения във вниманието, темповете на мисловния процес, възможността за
абстрактно-логично мислене, способността да се изгражда поведенчески модели и други, в
зависимост от конкретния случай и от конкретното оспорване на страната, поискала
експертиза. Назначаванитесъдебнопсихологични експертизи отново най-често са част от
комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи.
Сериозни са трудностите при експертизата на починали лица. При невъзможност за
провеждане на интервю и експериментално изследване, могат да се използват единствено
писмените и гласните доказателства събрани по делото. Следва да се отбележи, че съдебния
психолог не може да използва материали, които не са събрани от съда и не са приобщени
към делото като доказателства. Интервюирането на лица, които не са разпитани като
свидетели не може да послужи за изграждане на експертна оценка. Допустимо е обаче,
използването на писмени доказателства, като медицинска документация напр., които се
намират на съхранение в някоя институция.
Трябва да се отбележи, че делата за поставяне под запрещение са особени искови
производства и според чл.338, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, съдът пристъпва
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към изслушване на вещи лица, ако прецени това за необходимо. При делата, които изследват
въпросите дали едно дееспособно лице, при сключване на договор не е могло да разбира или
да ръководи действията си или дали едно завещание е направено от лице, което по време на
съставянето му не е било способно да завещава, експертизите се назначават от съда
предимно по искане на някоя от страните по делото. И макар чл.195, ал.1 от Гражданския
процесуален кодекс да дава възможност на съда да назначи експертиза служебно, това на
практика се случва извънредно рядко.
Уточнението за това, по чие искане се назначава една съдебнопсихологична
експертиза не е самоцелно. То е свързано с основния проблем при този вид експертизи, а
именно липсата на адекватна правна регламентация и поставя на дневен ред на въпроса за
безпристрастността и компетентността на психологичното изследване. С други думи казано,
страните по делата рядко рискуват да поискат назначаването единствено на
съдебнопсихологична експертиза, защото изключително рядко в тези експертизи е посочен
набора от психологични методики и техники, чрез които е достигнато до определен резултат.
А това от своя страна прави невъзможна проверката и оборването им в процеса. Тази липса
на правна уредба и непознаването на възможностите на съдебнопсихологическите
изследвания е причината в изброените случаи да бъдат искани и назначавани предимно
съдебнопсихиатрични, а назначаването на съдебнопсихологични експертизи се иска само
като част от комплексни съдебнопсихиатрични и психологични експертизи.
Назначаването на съдебнопсихологични експертизи в граждански процес се иска и в
случаите, в които странае понесла непозволено увреждане и експертът следва да изясни
характера на увреждането, което засяга психичното здраве. С такъв вид експертни
заключения се доказват исковите претенции по чл.45 и сл. от Закона за задълженията и
договорите, по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, по Кодекса за
застраховането,претенции за вреди, причинени от трудова злополука или професионална
болест по Кодекса на труда и други.
Има и случаи в които назначаването точно на съдебнопсихологична експертиза е
задължително. Такива са случаите при спор/най-често трудовоправен/, при който следва да
се установи психологическата годност да се изпълняват определени функции / Наредба №
8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на
вътрешните работи, издадена от Министерството на вътрешните работи; Наредба № 54 от 2
юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който
осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за
провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи, издадена от
Министерството на транспорта и съобщениятавъвеждат психологическите изисквания, на
които следва да отговаря дадено лице, за да заеме определена длъжност/.
Практиката показва, че съдебнопсихологични експертизи почти винаги са искани в
дела, които касаят упражняване на родителски права. Това е така както по искове по Закона
за закрила на детето, така и по искове по Семейния кодекс.
В брачния процес една отзадачите на съдебнопсихологичната експертиза е да даде
заключение дали освидетелстваното лице може ефективно да упражнява родителските си
права, както и приинститута на лишаване от родителски права, при който цялостно се
отнемат родителските правомощия и е най-радикалната мярка за защита на детето в
отношенията му с родителя.. Този въпрос се поставя когато има съмнение, че „поведението
на родителят представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото
на детето” или същия страда от „продължително душевно заболяване”.Съдът
установяваличностовата характеристика и психологическа устойчивост на всеки един от
двамата родители, чрез изслушване на психологически експертизи.означава
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Съдебнопсихологична оценка се прави и относно психичните качества на
осиновяващите. Това обикновено се прави не посредством експертиза, а в рамките на
социалното проучване за включване в регистъра на осиновяващите за пълно осиновяване.
С приемането на новия Семеен кодекс от 2009г., в глава пета „Прекратяване на брака”,
раздел „Родителски права след развода”, е въведено понятието „синдром на родителско
отчуждение”. То е популяризирано още през осемдесетте години от американския съдебен
психолог д-р Ричард Гарднър и е свързано с агресивно отхвърляне и отричане на единия
родител за сметка на безрезервно приемане и обръщане към другия, който най-често е
отглеждащия детето родител. Синдромът, известен като PAS / РarentalAlienationSyndrome/ е
резултат от съзнателно или несъзнателно програмиране и манипулиране на детето с цел
разрушаване на връзката, която то има с отхвърления родител. Наблюдава се обикновено във
връзка с дълъг и мъчителен развод или раздяла на живеещи във фактическо съжителство. В
процеса на раздялата децата съществуват в условия на висококонфликтна ситуация, с
интензивна и нарастваща враждебност между двамата родители, вербална агресия и тактика
на обезценяване на другия. Поставени в „конфликт на лоялност”, който не могат да понесат
те безусловно избират родителят от когото зависи оцеляването им или този с по- добър
емоционален и материален ресурс. Средната и тежката степен на синдрома са свързани с
разстройство на детската личност, промяна в емоциите и опасност от девиантно поведение.
Децата – жертви на PAS са рискова група за попадене в кръга на връстници с асоциално
поведение – бягства от училище, употреба на алкохол и наркотици, като начин на
отреагиране на тежкия семеен конфликт.
В редица държави – членки на ЕС този синдром се възприема, като форма на
емоционално и психическо насилие спрямо децата и се защитава от закони сходни с
българския Закон за защита от домашно насилие.
Чл. 56 ал.6 изр.2 от Семейния кодекс сочи, че при установяване на синдром на
родителско отчуждение съдът назначава вещо лице – психолог. Още същата година, обаче е
приет ЗИД на СК, с чийто § 4 думата „синдром” е заличена и остава само понятието
„родителско отчуждение”. В мотивите към законопроекта е отбелязано, че „липсва легална
дефиниция на понятието "синдром на родителско отчуждение" както в нормативната база,
така и в специализираната медицинска литература, свързана с познанията за развитието на
детето, което създава затруднения при прилагането. Употребата на термина "синдром на
родителско отчуждение" без наличието на легална дефиниция създава много затруднения
при прилагането на разпоредбата и тя на практика остава неприложима.“
Съгласно практиката на ВКС /напр. Решение №21/30.01.2014г. по гр.д.№5451/ 2013г.
на ВКС, ІV-то ГО/, инстанцията по същество суверенно преценява, въз основа на фактите по
делото, дали има данни за родителско отчуждение. Нещо повече при евентуално ново
разглеждане на делото новият състав на съда преценява по свое усмотрение дали наличните
данни сочат на вероятност от родителско отчуждение. Ако съдът приеме, че такива данни
няма, в този случай не се налага изслушване на вещо лице. Ако обаче съдът приеме, че е
налице родителско отчуждение, той е длъжен да назначи експертиза с вещо лице – психолог,
съгласно чл.59 ал.6 изр.2 СК, без да има право да преценява необходимостта от
извършването на това процесуално действие. Ако съдът приеме наличие на родителско
отчуждение без да изслуша вещо лице – психолог допуска съществено процесуално
нарушение. На практика това означава, че по действащата редакция на закона, по едно и
също дело може да бъде изслушана съдебнопсихологична експертиза, която да даде
заключение за наличието на родителско отчуждение, но тя да не бъде отчетена от следващ
състав на съда, който сам „прецени“, че такова отчуждение не е налице.
Във връзка с гореизложеното, следва да се отбележи, че ако понятието „синдром на
родителско отчуждение” създава затруднение при правоприлагането, то заместилото го
понятие „родителско отчуждение” е напълно неясно. Наистина PAS все още не е въведен в
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класификаторите на психическите разстройства, но поне е свързан с богата практика на
американските, канадските и западноевропейските съдилища по закрила правата на
малолетните и непълнолетните. Понятието „родителското отчуждение” от своя страна е
творение на българския законодател с напълно неуточнено съдържание.
Съществува разнопосочна съдебна практика по см. на чл.56 ал.6 изр.2 СК, визираща
родителското отчуждение. Повечето съдебни състави все още установяват наличието на
„Синдром на родителско отчуждение”, а не просто на „родителско отчуждение”. Вещите
лица от своя страна често определят като синдром на родителско отчуждение всяко
емоционално дистанциране на дете от неговия родител. Не се отчита изискването
отчуждението да е резултат от съзнателно или несъзнателно програмиране и манипулация на
детето от страна на родителя – отчуждител и неговите близки.
Има и случаи на установен синдром спрямо отглеждащия родител. Интересно в това
отношение е Решение №331/ по гр. дело № 2181 от 2013г. на ВКС, ІV ГО. По делото се
установява, въз основа съдебно-психологическата експертиза, че у детето е налице "синдром
на родителско отчуждение" спрямо майката.Заключението на вещото лице е, че майката, под
влияние на своя гняв, директно е проектирала негативно отношение към бащата, чрез
използване на обидни думи и обвинения по негов адрес. Бащата е реагирал по подобен
начин, като индиректно е отрекъл майката у съзнанието на детето; неговото отношение е
имало по-силно въздействие върху детето, тъй като емоционалната връзка помежду им е
добра, ресурсите и условията му на живот - също. Експертът е посочил, че „за да се чувстват
по-силни, децата приемат позицията на възприемания от тях за по-силен родител, което се
случва и за защита на силните страхове, предизвикани у детето - лицето, което постоянно
действа върху другия родител, се подкрепя, за да не се превърне самото то в мишена на
неговата неопределена ярост“. Въпреки това заключение, Върховният касационен съд е
предоставил упражняването на родителските права на отчуждаващия родител, отменяйки
обжалваното решение, със следните мотиви: „изводите на долната инстанция са
необосновани, че „единственото ефективно лекарство” при установения тежък синдром на
родителско отчуждение у детето, е предоставянето на родителските права за упражняване от
отчуждения родител, в случая – майката, както и че уважаването на предявения по делото
иск не е в най-добрия интерес на детето, защото по този начин окончателно ще се прекъсне
връзката син-майка. Тези изводи са основани на абстрактните постановки, изложени в
заключението на вещото лице и на становището му в съдебното заседание…“.
Това решение на ВКС е поредното доказателство на поддържаната от нас теза, че
липсата на ясни точни и проверяеми правила за изготвяне на съдебнопсихологични
експертизи води до недоверие и неглижиране на заключенията на вещите лица- психолози.
Не може да не се спрем и на някои от основните проблеми в правната регламентация
на съдебнопсихологичнитеекспертизи. Един от тях е формулировката на изискуемата
квалификация на експерта.
Според чл.25 от Наредба №2, съдебнопсихологична експертиза може да бъде
изготвяна от психолог със специалност по клинична психология и по възможност със
специална подготовка по съдебна психология.
Липсата на специално образование се счита за нарушение на процесуалните правила
от категорията на съществените такива, което води до отмяна на съдебния акт.
Основният проблем в правна формулировка „специалност по клинична психология“
идва от факта, че липсва легална дефиниция на понятието „специалност“. В Закона за
висшето образование този термин е използван нееднозначно. В различни нормативни актове
същият термин се използва както в контекст, касаещ образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, така и образователно-квалификационна степен „магистър“.
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Съвсем различен е смисълът на понятието „специалност“ в системата на
здравеопазването. Така в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на
здравеопазването, обнародвана в ДВ бр.7 от 23 януари 2007г. (Наредба №34), специалност в
системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и
успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия,
определена със заповед на министъра на здравеопазването.
Според Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, раздел VІ, т.6 от Наредба №34, лица с висше
немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или
"бакалавър"могат да придобият специалност „Клинична психология (за психолози)“, след
тригодишен срок на обучение.
Образователно-квалификационна степен „магистър“ по програма „Клинична
психология“ в немедицинските университети се придобива след обучение в продължение на
три семестъра.
Всичко това поставя въпроса за тълкуване на нормата на чл.25 от Наредба №2. Дали
законотворецът употребявайки термина „специалност“ е имал предвид изискването на
Наредба №34 или е употребил термина в широк смисъл.
Гореизложеният проблем става още по-сериозен с оглед обстоятелството, че голяма
част от психолозите, вписани в списъците по чл.398 от Закона за съдебната власт, нямат
необходимата квалификация по смисъла на Наредба №34. А както споменахме по-горе,
когато експертното заключение е изготвено от психолог, който не отговаря на изискванията
на чл.25 от Наредба №2, съдебните актове, изградени въз основа на такова заключение, са
атакуеми.
Друг важен въпрос, който следва да се обсъди при евентуални промени на правната
регламентация на съдебнопсихологичната експертиза е дали същата следва да се извършва
само от лице със специалност по клинична психология. Например експертизите, касаещи
родителска годност и някои експертизи, относно психичното състояние на деца биха били
по-компетентно изготвени от специалисти по детско-юношеска психология.
Въпреки наличието на раздел озаглавен „съдебнопсихологична експертиза” в
актуалната Наредба №2, реална правна регламентация на съдебнопсихологичните
експертизи всъщност липсва.
В наредбата е посочено единствено, че за съдебнопсихологичната експертиза се
съставя документ, който се състои от увод, данни от изследване, обсъждане и заключение.
Не е посочено на какви изисквания следва да отговарят психологичното изследване,
обсъждане и заключение.
Ако направим преглед на изключително богатата практика на българските съдилища,
във връзка със съдебнопсихологичните експертизи, ще установим, че най-често използвания
и обичайно единствен метод на психологично изследване е т.нар експлоративно интервю.
Т.е. личностния профил на подекспертния, като оценка на психологичните качества,
ценностната ориентация и нагласите, имащи отношение към предмета на делото, се извежда
само въз основа на някаква форма на събеседване.
Резултатите от интервюто изключително рядко се верифицират, например чрез
стандартизирани личностни въпросници или проективни психологични методи за оценка на
личността, което би следвало да е обичайната практика. Ефикасността на интервюто като
единствен метод на изследване се поставя под въпрос и поради факта, че посредством него
не може да се прецени социалната желателност на даваните отговори. Проблем, който е
особено сериозен при изследване на хора с интелект над средната норма, както и при хора
със специално образование. Стандартизираните методи, от своя страна, съдържат винаги и
скала социална желателност.
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Много често в съдебнопсихологическите експертизи не е посочен какъвто и да е
психодиагностичен метод на изследване, а същите те стават основен мотив за произнасяне на
решение.
От друга страна в гражданското законодателство има приети нормативни актове, в
които начините и методите за изработване на психологическо изследване са разработени
изключително детайлно. Така в чл.7, ал.3 от Наредба № 6 от 19 март 2003 г. за реда и местата
за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане, издадена от
Министерството на здравеопазването, е посочено, че при изследване на умствената,
емоционалната и социалната компетентност на лицетовсички използвани за оценката тестови
методики трябва да притежават добре документирана валидност и надеждност, а
адаптираните чуждестранни тестове трябва да бъдат признати като официални български
версии от притежателите на съответните авторски права.
В Наредба № Н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза, издадена от
Министерството на отбраната, е изработена приета изключително стриктна методика за
клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и
авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна
длъжност. В тази методика детайлно са посочени общите изисквания към използваните
тестове, а именно да отговарят на нуждите на конкретното психологично изследване, да
съответстват на добрата психологична практика, възприета в Република България, да не
допускат манипулиране на резултатите и разделение на изследваните лица по възраст, пол,
специалност, образователен ценз, етническа или религиозна принадлежност, да притежават
нормално разпределение на тестовите балове и различителна сила, да са достоверни - при
повторението на теста да се получават точни и сравними стойности.В тази наредба
психологични тестове, схеми и протоколи за изследване и оценка на умствена
компетентност, личностова структура и социално-психологично функциониранеса доста
подробно изброени, а тестове за изследване на специфични оперативни качества и тестове за
изследване на личностови фактори и интелектса изчерпателно посочени.
На този фон, липсата на посочване на каквито и да е методи, допустими за
изработване на съдебнопсихологични експертизи и изисквания към тестовите и други
инструменти, чрез които психологът изгражда своето заключение, в Наредба №2 е напълно
необяснимо.
Съгласно чл.202 от Гражданския процесуален кодекс, съдът не е длъжен да възприеме
заключението на вещото лице против своето убеждение, но когато го отхвърля, той е длъжен
да изложи мотиви, в които да посочи недостатъците на това заключение, неверните,
неточните или ненаучни изходни позиции, като прецени всестранно и другите доказателства.
Макар в закона изрично да е записано, че съдът не е длъжен да кредитира мнението на
експерта, практиката показва, че несъобразяването със заключението на специалист е поскоро изключение. Този факт е доказателство за изключително важната роля, която имат
вещите лица в решаването на делата. А от тук и необходимостта от правна регламентация на
съдебнопсихологичната експертиза, която да прецизира процеса на изготвянето й, като даде
минимум от използвани методи и инструменти. От една страна това ще даде възможност за
безпристрастна проверка на заключението по всяка една експертиза поотделно, а от друга ще
е една гаранция за незлоупотреба от страна на самите експерти. По този начин ще се
утвърди доверието в този вид експертизи и ще се увеличи броя на назначаваните такива, за
сметка на съдебнопсихиатричните експертизи.
Въпросът за валидността на съдебнопсихологичните експертизи е от особена важност.
Липсата на правна рамка, осигуряваща не само безпристрастни експертизи, но и
компетентни такива, принуждава голяма част от страните по делата да искат от съда

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1389

назначаването на съдебнопсихиатрични експертизи или на комплексни експертизи, за сметка
на чистите съдебнопсихологични експертизи.
Наредба №2 , в частта касаещасъдебнопсихологическите експертизи изцяло копира
Наредба № 23. В този смисъл, нормативната уредба е остаряла и схематична. Липсата на
правна рамка, определяща съдържанието на психологичното изследване, експертното
обсъждане и заключение, препятства възможността резултатите от съдебнопсихологичните
експертизи да бъдат процесуално проверявани, което води до съмнения в обективността на
този вид способ за събиране на доказателства.

*В текста сме използвали пунктуацията на Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г., в която
единствено е регламентирана съдебнопсихологичната експертиза.

Благородна Николова Бунева, тел. 0888257392, e-mail: bouneva@abv.bg
Петя Димитрова Петрова, тел. 0888725010, e-mail: p.petrova@mail.bg
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ВОДЕНЕТО
НА ПРЕГОВОРИ ПРИ КРИТИЧНИ ИНЦИДЕНТИ
Христина Йорданова Иванова, Академия – МВР
ORGANIZATIONAL - PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF NEGOTIATIONDURING CRITICAL INCIDENTS
HristinaYordanovaIvanova, Academy of the MoI
Съобщението представя концепцията и технологията за водене на преговори при критични инциденти в
контекста на полицейската дейност в България. Анализирани са различните видове критични инциденти и
практическите възможности за участие на специалисти в областта на менталното здраве. Разгледани са
световните стандарти и практики и адаптираното им приложение в български условия. Специален акцент е
поставен върху взаимодействието и дифренциацията на професионалните роли на различни структури от
МВР и други релевантни организации. Анализират се правомощията и експертните функции на психолозите
в мултидисциплинарните екипи. Идентифицират се проблемните аспекти в реализирането на преговорния
процес и се предлагат решения за оптимизиране на тази дейност у нас.
The report presents the concept and technology of negotiation in critical incidents in the context of policing in
Bulgaria. The different types of critical incidents and practical opportunities for the participation of experts in
the field of mental health are analyzed. Global standards and practices and their adapted application in
Bulgarian conditions are considered. Special emphasis is placed on interaction and professional roles of different
structures of the Interior Ministry and other relevant organizations. The powers and functions of expert
psychologists in multidisciplinary teams are analyzed. In conclusion the report identifies problem areas in the
implementation of the negotiation process and proposes solutions to optimize this activity in Bulgaria.

Критичните инциденти са едни от най-романтичните и митологизирани ситуации от
полицейското ежедневие, свръхексплоатирани както от различните видове медии – печатни,
електронни и социални, така и от други средства за формиране на представи и нагласи. От
гледна точка на полицейската дейност това обаче са ситуации със сравнително ниска честота
на разпространение, поради което моделите на професионална реакция при възникването им
у нас създават по-скоро впечатление за спонтанност и импровизация в действията, отколкото
за системност и организираност в подхода.
Целта на настоящата разработка е да се анализира актуалното състояние на проблема в
България и да се систематизира един концептуален модел, акцентиращ върху организацията
и взаимодействието между различните участници в критичната ситуация и преди всичко
върху специфичната роля и професионални функции на психолозите в преговорния процес.
Основната задача е да сеидентифицират проблемните аспекти при организацията и
реализацията на преговорните процеси и да се предложи модел за оптимизиране на тази
дейност у нас. В хода на разработката бяха приложени следните изследователски методи:
включено наблюдение, анализ на съществуващите в периода 2003 – 2006 г. психологически
практики и неструктрурирани интервюта с полицейски служители от изпълнителския и
средния ръководен състав на териториални звена.
АНАЛИЗ НА МОДЕЛА НА ВОДЕНЕ
НА ПРЕГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2003 – 2009 Г.
Най-често срещаните в българската полицейска практика случаи на критични
инциденти могат да бъда обобщени в няколко типа:
• опити за самоубийства (заявени или в процес на реализиране);
• вземане на заложници (в случаи на битови конфликти и като планирано или
спонтанно развитие на друга криминална ситуация – напр. грабеж);
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• масови прояви на граждани (футболни мачове и други спортни събития,
политически и социални протести) с висока степен на конфликтност 1.
Горепосочената типологизация в никакъв случай няма ранжиращ, а по-скоро
описателен характер, тъй като липсва унифициран модел на регистриране и като следствие
адекватно анализиране на подобни ситуации. В тази връзка какъвто и да било опит за
количествена оценка на проблема би бил просто спекулация. По данни на ръководни
полицейски служители от териториалните звена на полицията в ежедневната практика
преобладават предимно инциденти, свързани с опити за самоубийство, като в последните
няколко години се наблюдава тенденция за радикализация на конфликтите по време на
спортни събития (предимно футболни мачове) и политически събития. Сравнително рядко в
практиката се налага интервенция в ситуация с взети заложници или барикадирани субекти
като всеки един от тези случаи от българската действителност е преекспониран в медиите и
свръхинтерпретиран в професионалните среди. На практика в разрешаването на всички
изброени типични ситуации могат и участват специалисти в областта на менталното здраве в
ролята на преговарящ или в ролята на експерт – консултант. Най-често това е възможно в
София или големите градове в страната, където в системата на МВР има компетентни
психологически звена, които разполагат с квалифицирани в областта професионалисти. В помалките населени места или по-отдалечените райони този тип психологическа услуга е
сравнително непозната и практически по-слабо достъпна (включително физически и
технологично).
В световен контекст воденето на преговори е дейност, която е нормативно
регламентирана и структурирана процесуално в сравнително унифицирани модели, които се
прилагат в повечето развити страни с почти пренебрежими модификации, обусловени от
спецификите на съответните държави. В рамките на ЕС се наблюдава тенденция на обмен на
информация и хармонизация на практиките в държавите – членки чрез инструментите на
различни агенции като Европол и СЕПОЛ, процес, в който е включена и България. Както бе
отбелязано, концепцията за водене на преговори е сравнително консистентна във всички
развити държави. Най-общо тя включва такива основни компоненти като:
• създаване на модел на реагиране в подобни ситуации, който организира действията
на структури на различни държавни и местни нива;
• формиране и поддържане в оптимална готовност на действащи екипи за водене на
преговори с ясно формулирани задължения и функции на екипите и членовете на
екипите;
• високотехнологично обезпечаване на воденето на преговори и създаване на мрежа
за взаимодействие с външни за полицейските органи организации и отделни
представители на други институции (медицински общности, медии и др.)
В България процесът по структуриране и придобиване на организационна
легитимност на тази дейност става по-интензивен в предприсъединителния период 2003 –
2007 г. Това в никакъв случай не означава, че преди това тази дейност не е реализирана
успешно, но през 2003 г. са направени реални стъпки за нормативното регламентиране,
институционално и експертното й обезпечаване. Моделът, възприет у нас в периода 2003 –
2009 г., централизира воденето на преговори чрез създаването на единен център с
териториални звена (екипи) в няколко града на страната. Експертите, ангажирани в тази
дейност, имат специализирана квалификация в областта на психологията на криминалното
поведение, като в допълнение се провеждат чисто практически обучения на екипите имат
съвместно с други, функционално ангажирани с разрешаването на подобни ситуации,
1

Към изброените типични ситуации могат да се допълнят и единични случаи на криминални отвличания с цел
получаване на откуп, при които в определени ситуации се налагат и провеждат преговори.В мнозинството
случаите преговорния се опосредява от субект/и, посочен/и изрично от извършителите.
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структури на МВР и чуждестранни експерти. Експертността на специализираното звено е
допълнително повишена с включването на психиатър с консултантски функции.
ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА ПСИХОЛОЗИТЕ
Анализът на миналата и актуалната практика показва тенденция в България
реализирането на преговорния процес да се разбира и реализира в преобладаващата част от
случаите като пряко ангажиране на психолога в ролята на преговарящ. В сравнение със
световните стандарти това може да се интерпретира като изместване на експертната роля на
психолога и натоварването му с нетипични функции, които в някои случаи може да изискват
професионален профил, по-различни от консултантските квалификация и правомощия. В
България все още няма прецедент, но е възможно критични ситуации да ескалират и да
наложат модел на професионални действия, които са извън компетентността и законово
допустимите действия на един психолог. Извън дискусионната роля на преговарящ
експертните функции на психолозите най-общо включват:
5. анализ на предварителната информация относно ситуацията, извършителите и
пострадалите;
6. изготвяне на психологически профил на извършителя/извършителите
(виктимологичен анализ на пострадалите при наличие на такива);
7. анализ на динамиката на ситуацията и поведението на извършителя/извършителите
(пострадалите);
8. изготвяне
на
прогноза
относно
развитието
на
поведението
на
извършителя/извършителите) или групата (за случаите на масови прояви);
9. разработване на практическа стратегия за интервенция в ситуацията.
В допълнение към тези функции психологът може да бъде ангажиран с наблюдение на
състоянието и поведението на преговарящия с оглед предотвратяване на инциденти,
свързани с грешки, умора, неадекватна преценка и други субективни деформации на
преговорния процес, както и с оказване на първа психологична помощ в случай на нужда.
При наличие на ресурс е по-обосновано разграничаването на тези функции у отделни
професионалисти тъй като изискват различен тип професионална квалификация, нагласа и
поведение.
ПРОБЛЕМНИ АСПЕКТИ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ПРЕГОВОРИ
При анализа на тази дейност у нас бяха идентифицирани проблеми с различна тежест
и ефект на функционално и институционално ниво, които могат да бъдат обобощени в
няколко основни групи: организационно – концептуални и функционално – процесуални.
Към първата група проблеми категорично могат да бъдат включени традиционната
липса на приемственост и развиване на вече установени оптимални модели на организиране
на определена дейност, в частност на воденето на преговори. Това е обусловено както от
организационни промени, налагани на институционално ниво, така и от субективни фактори,
свързани с персоналните ценности и професионални приоритети на ръководещите тази
дейност у нас. Продължава да тежи като организационен фактор неясната нормативна
регламентация. Структурните и концептуални промени в МВР водят и до промяна на
връзките между отделните структури, ангажирани в този процес. Както бе отбелязано,
взаимодействието и синхронността в действията на различните актьори детерминират
адекватнта, бърза и ефективна реакция в случаи на кризи. Сътрудничеството с външни
институции (например медицински звена) е също пренебрегван компонент от успешната
реализация на тази дейност.
Към функционално – процесуални фактори могат да бъдат включени такива проблеми
като липсата на разбиране, че събирането и анализът на предварителната информация са
съществени предпоставки за адекватното планиране и провеждане на полицейски операции
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(в т. ч. и такива, включващи воденето на преговори). И световната, и българската практика
изобилстват с примери, които доказват тази теза. Друг много важен фактор, влияещ върху
ефективността на организацията и протичането на преговор са субективните фактори,
свързани с личностните осолености на експертите – психолози и имиджа им сред общността
на полицейските служители. Не на последно място негативно влияние върху качеството на
преговорния процес оказва остарялото или липсващо техническо обезпечаване. Азбучна
истина е, че средствата за комуникация в един сложен комуникативен процес (какъвто са
преговорите) играят определяща роля за благоприятния изход на ситуацията.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА МОДЕЛА НА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ
Анализът на практиката по водене на преговори налага вече артикулирания на
институционално ниво извод за небходимостта от създаване на единен модел, който да
включва нормативна регламентация, алгоритъм и процедура за взаимодействие между
ангажираните структури на местно, национално и международно ниво. В практически план е
препоръчително създаването на технология за описване и регистриране на подобни ситуации
(създаване на формуляр), което ще подпомогне формирането на единен регистър (единна
база данни) на инцидентите. Това от своя страна ще структурира начина на събиране и
ползване на информацията. Аналитичната дейност, в която също е препоръчително да се
включат експерти – психолози, ще подпомогне идентифицирането на тенденции и
изграждането на профили на извършителите.
Друго задължително условие е принципа за спазване на функционалните задължения
и ограничения. В този смисъл ако се използва класическата структура на екипите за водене
на преговори, а именно: 1. Координатор (национален и регионален); 2. Първи и втори
преговарящ (в случай на нужда и допълнителни); 3. Психолог (психолози и/или психиатър);
4. Аналитична поддръжка и 5. Заклет преводач (в случаи на водене на преговори с граждани
на чужд език), то психолозите ще се ограничат в професионалната си роля на експерти. В
този смисъл нееднократно са заявявани ползите от обучение на опитни полицейски
служители с подходящи личностни и професионални качества в качеството им на
преговарящи. По-горе бе дискутиран проблемът с полицейските правомощия и
компетентността за предприемане на типично полицейски действия (вкл.и и законова). Като
допълнителен аргумент в подкрепа на това предложение може да се посочи изключително
богатия опит сред различни среди и общности и богатия ролеви и комуникативен репертоар,
който притежават определени категории полицейски служители. Чрез адекватно
специализирано обучение подобни служители могат да бъдат преквалифицирани или
допълнително ангажирани като преговарящи. Тази концепция се прилага в модифициран вид
при реализацията на т. нар. Анти – конфликт стратегия при охрана на масови прояви
(политически и социални протести).
И не на последно място психолозите, участващи по един или друг начин във воденето
на преговори, трябва да бъдат задължени да спазват принципите на професионалната етика.
В тази връзка професионалната общност би могла да дискутира създаването на механизъм,
чрез който да бъдат санкционирани представители на професията, които си позволяват да
нарушават нормите на етичния кодекс.
При подготовката на този текст са използвани вътреведомствени източници, които
технически няма как да бъдат цитирани.
Христина Йорданова Иванова - +359753214, chris_ivanova@abv.bg
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МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА МАГИСТРАЛНИ ГРАБЕЖИ
Христина Йорданова Иванова, Академия – МВР, Антоний Борисов Иванов
A METHODOLOGICAL MODEL FOR PSYCHOLOGICAL PROFILING
IN INVESTIGATING HIGHWAY ROBBERIES
HristinaIvanovaYordanova Academy – MI, Anthony BorisovIvanov
Докладът разглежда резултатите от анализа на процеса на изготвяне на психологични профили при
разследването на случаи на серийни магистрални грабежи. В теоретичната част са представени найважните юридически и криминалистически аспекти на престъплението, общите принципи на
криминалното профилиране и приложението му в контекста на конкретната престъпна дейност. Тук са
описани алгоритъма и процедурите, следвани при изготвяне на профила, личностните и груповите
параметри, включени в него, както и поведенчески индикатори, чрез които се събира релевантна
информация. Докладът анализира факторите – личностни, организационни и ситуативни, които
модифицират отделните етапи на процеса, и оказват качествено влияние върху прогностичната стойност
на крайния продукт. Заключителната част на доклада представя един оптимизиран и практически
ориентиран модел на изготвянето на психологични профили при серийни магистрални грабежи.
The report examines the results of the analysis of the process of psychological profiling in the investigation of
cases of serial highway robberies. The theoretical part presents the most important legal and forensic aspects of
the crime, the general principles of criminal profiling and its application in the context of specific criminal
activity. Here are the algorithm and procedures followed in preparing the profile, personal and group
parameters included in it, as well as behavioral indicators that supports collecting the relevant information. The
report analyzes factors - personal, organizational and situational modifying various stages of the process and
their impact on the quality of the prognostic value of the final product. The conclusion of the report presents an
optimized and practical oriented model of the of psychological profiling during the investigation of cases of serial
highway robberies.

Настоящата разработка анализира и обобщава практиката по изготвяне на
психологични профили в случаите на извършване на серийни магистрални грабежи. Целта на
изследването е да се разработи функционираща практически ориентирана методика за
изготвяне на профили на извършителите на грабежи, които да имат сравнително добра
прогностична стойност и да могат да се използват пълноценно от полицейските органи при
разследването на този вид престъпления.
Докладът включва данни, свързани с правните и криминологични аспекти на
престъплението, представя идеята за психологичното профилиране и приложението му в
полицейската практика. Анализирана е процедурата по изготвяне на профила и са
представени идеи за конкретен модел на изготвяне на профил.
1. Правни и криминологични аспекти на грабежите
1.1. Правни аспекти
В исторически контекст грабежът е едно от най-древните, класически престъпления
против собствеността, придобили наказателноправен облик с появата на частната
собственост, развитието на икономическите отношения и съответстващите им
законодателства. В съвремието грабежите са сред водещите проблеми, пред които се
изправят правоохранителните органи в основната им задача по противодействие на
престъпността.
Като престъпно деяние с висока степен на обществена опасност грабежът се проявява в
различни форми, фиксирани в определени състави в раздел втори на Глава пета от Особената
разпоредба на Наказателния кодекс. Законът дава определение на грабежа като престъпление
против собствеността, при което е наличе отнемане на „...чужда движима вещ от владението
на другиго с намерение противозаконно да я присвои, като употреби за това сила или
заплашване...” (чл. 198, ал. 1 НК).Грабежът има три основни състава (член 198 НК),
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очертаващи общи и особени черти на това тежко престъпление.Първият основен състав е
фиксиран в чл. 198, ал. 1 НК, където грабежът е определен като отнемане на чужда движима
вещ от владението на другиго с намерение противозаконно присвояване, като за целта деецът
използва принуда (сила или заплашване).Вторият основен състав е регламентиран в
разпоредбата на чл. 198, ал. 3, според която „грабеж е и всяка кражба, при която завареният
на мястото на престъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху
откраднатата вещ”. Това е особена форма на грабеж, която някои автори наричат
„грабежоподобна кражба”, тъй като при нея „... принудата не предхожда, а следва кражбата.
Принудата не улеснява кражбата, а служи само, за да се запази резултата от нея, и то на
местопрестъплението” [2]. Този вид престъпления са често срещани при т. нар. улични
грабежи, извършвани от наркомани и малолетни и непълнолетни лица.Третият основен
състав на грабежа е по чл. 198, ал. 4 НК. Разликата от грабежа по първия състав е в характера
на използваната принуда. В разпоредбата по този член се отбелязва, че „грабеж има и когато
за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно
състояние”. Тези две форми на престъпно деяние обаче не са резултат на травматично
въздействие (сила или заплашване) върху пострадалия. Чрез тях се цели разстройване на
мозъчната дейност или невъзможност за адекватно възприемане на действителността чрез
използване на наркотици (опиати) за неутрализиране на съпротивителните рефлекси на
жертвата.
В чл. 199, ал. 1 на НК законодателят е предвидил четири квалифицирани състава на
грабеж.Първият квалифициран състав е грабеж в големи размери (чл. 199, ал. 1, т. 1 НК).
Размерът на предмета на престъплението се определя от неговата парична стойност. Когато
грабежът е в големи размери, се приема минималната стойност на отнетата вещ по време на
престъплението да бъде в размер на 140 минимални работни заплати.Вторият квалифициран
състав на грабеж (чл. 199, ал. 1, т. 2 НК) е налице, когато е „извършен от две или повече
лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи”. Съизвършителството при
грабежите (престъпно сдружение) е съществено квалифициращо обстоятелство, тъй като
винаги води до повишаване обществената опасност при действия, насочени към постигането
на определен престъпен резултат [6].Когато грабежът е придружен с тежка или със средна
телесна повреда, е налице трети квалифициран случай по чл. 199, ал. 1, т. 3 НК. Тук се
визират последиците от използваната физическа принуда, при която уврежданията на
здравето на пострадалия могат да доведат и до смърт. Необходимо е да се отбележи, че ако
извършителят на грабежа умишлено е нанесъл средни и тежки увреждания на жертвата се
цел отнемане на движими вещи, но „... не е могъл или не е бил длъжен да предвиди
настъпването на смъртта, отговорността ще бъде по чл. 199, ал. 1, т. 3 НК [6]. Четвъртият от
квалифицираните състави характеризира грабежа, осъществяван при условията на опасен
рецидив и визиран в чл. 199, ал. 1, т. 4 НК, съобразно предписанията по чл 29, ал. 1 НК. В чл.
199, ал. 2 на НК са предвидени три случая на тежки грабежи, на които съответстват и найтежки наказания на извършителите.Първият от квалифицираните случаи визира грабеж,
придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт (чл. 199, ал. 2,
т. 1 НК). И при този случай крайнатацел на дееца е отнемане на чужди движими вещи. Той
умишлено причинява на жертвата средна или тежка телесна повреда, за да неутрализира
съпротивата й при отнемане на вещта, което се явява причина за смъртта. Субектът на
престъплението не може да предвиди най-тежкия резултат, поради което се приема, че той е
действал по непредпазливост, т. е. смъртта е причинена по непредпазливост.Вторият случай,
по който са предвидени най-тежките наказания, е за грабеж, придружен с убийство или опит
за убийство (чл. 199, ал. 2, т. 2 НК). Тук причиняването на смъртта на владелеца е съществен
елемент на грабежа, престъпникът действа и осъществява принудата умишлено, а не по
непредпазливост. Трябва да се отбележи, че при грабежа, придружен с убийство или с опит
за убийство, „добиването на материалната облага настъпва паралелно и едновременно или
почти едновременно с лишаването от живот” [1]. При този квалифициран случай умисълът
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на извършителя по отношение на смъртта на жертвата е пряк или евентуален с цел отнемане
на вещта от нея. Третият от най-тежко санкционираните случаи е за грабеж на движима вещ
в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен (чл. 199, ал. 2, т. 3 НК).По първият
квалифициращ признак – особено големи размери – се приема, че стойността на материалния
предмет на посегателство е над 140 минимални работни заплати.По другия признак е
необходимо деецът да е бил въоръжен. Това означава да е носил със себе си огнестрелно или
хладно оръжие, като за сломяване на съпротивата на владелеца при грабежа е употребил
оръжието за заплашване или се е стигнало до лишаване от живот или нараняване на
пострадалия, а също и на други лица.
Съгласно чл 200 от НК наказуемо е и всяко приготовление за грабеж. Срокът на
наказанието зависи от това дали приготовлението за грабеж е по чл. 198 НК (по някои от
основните състави) или е по чл. 199 НК (по някои от квалифицираните състави).
Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 НК определя опита за грабеж като започнато изпълнение на
умишлено престъпление, което „само застрашава непосредствения обект на посегателство,
но без да го уврежда окончателно” [6].
В текста на чл. 346, ал. 5 от НК е фиксирано престъплението противазаконно отнемане
на МПС с намерение да се ползва чрез използване на принуда. Всъщност това е особена,
тежка форма на грабеж, доколкото за отнемането на превозното средство или за запазване на
владението върху него е употребена сила или заплашване”. Тежестта на това престъпление
се обуславя главно от два квалифицирани признака. Преди всичко стойността на отнетия
предмет на грабежа (МПС) е в големи размери или в особено големи размери. Освен това
„...упражнената принуда спрямо личността, което е престъпление по чл. 143, тук се явява
метод или средство за отнемане на МПС” [4]. При повечето случаи на подобно престъпно
деяние едновременно с отнемането на МПС на владелеца се нанася побой, тежка или средна
телесна повреда, а понякога е придружено с убийство или опит за убийство. Сравнително
често грабежи на МПС се извършват от престъпни групи по магистралите.
Почти винаги при грабеж по чл. 346, ал. 5 НК е налице и друго квалифицирано
обстоятелство – извършителите да са въоръжени и да използват по различен начин оръжието
за отнемане на МПС и други вещи. Посочените признаци го определят като престъпление с
висока степен на обществена опасност, което е видно и от предвидените тежки санкции в
НК. Засега този случайна грабеж на МПС е уреден в Раздел втори (Престъпления по
транспорта и съобщенията) на Глава единадесета на НК – Общоопасни престъпления. В
съдебната статистика престъпленията по чл. 346, ал. 5 НК, вкл. и осъдени лица, се отчитат
към раздела за грабежите.
Предвидените в наказателния кодекс наказания за грабежи показват, че те са тежки
престъпления с много висока степен на обществена опасност.По основните състави на чл. 198
е предвидено наказание от три до десет години лишаване от свобода.За квалифицираните
случаи по чл. 199, ал. 1 наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Освен
това съдът може да постанови и имуществени наказания, т. е. конфискация до една втора от
имуществото на виновния, ав случаите по т. 4 (при опасен рецидив) постановява и
задължително заселване до пет години.За квалифицираните случаи по чл. 199, ал. 2, които по
смисъла на чл. 93, т. 8 НК са особено тежки случаи на грабеж, наказанието е лишаване от
свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Наред с това законът предвижда и конфискация на цялото или на част от цялото имущество на
виновния.Наказанието по чл. 200 НК е до две години лишаване от свобода в зависимост от
това дали приготовлението към грабеж е по основните състави на чл. 198 и до три години, като
се подготвя грабеж по квалифицираните състави на чл. 199.За квалифицирания случай по чл.
346, ал. 5 – грабеж на МПС, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и
лишаване от право да се управлява МПС. Задължително съдът постановява и конфискация на
не по-малко от ½ от имуществото на дееца.
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1.2. Криминологични характеристики на магистралните грабежи
Престъпността, свързана с грабежи, има своя специфична структура, чиито елементи
(видове грабежи) са относително обособени и същевременно се намират в определени
взаимоотношения помежду си. Според данните от изследване, проведено от Китан Китанов
[3] магистралните грабежи заемат 11 % дял от случаите за периода, включващ 90-те години
до 2008 г., като в периода 1998 – 2003 г. на територията на България са извършени 515
въоръжени магистрални грабежа. Анализът на наказателните дела показва, че са осъдени
3.3% за извършване на магистрални грабежи при това парадоксално с леки присъди.
По отношение на магистралните грабежи трябва да се отбележи, че начините за
извършване привидно са разнообразни, но задълбоченият анализ на отделните случаи
показва един сравнително стереотипен модел на извършване на престъпление. Групите
обикновено са с численост 3-5 човека и са добре оборудвани и екипирани със съвременни
бързи автомобили (нерядко тунинговани), радиостанции и мобилни телефони, разполагат със
системи за свръзка, наблюдение и информация за организацията на работа и
местонахождението на полицейските сили. Обикновено арсеналът на извършителите
включва пистолети, револвери и автоматично оръжие, почти винаги се използват полицейски
атрибути – униформи, стоп-палки, белезници, сини лампи и полицейски знаци по облеклото
и автомобилите. Планирането на престъплението предвижда предварителна информация за
движението на чужденци или българи, превозващи пари, ценности или пратки с наркотични
вещества, провеждане на наблюдение, определяне (и много често предварителна тренировка)
на ролите на отделните членове на групата, избор на място за организиране на спирането
(участък от магистрала или главен път, където са налице повече отклонения към вътрешни
или черни пътища). Най-общо могат да се посочат няколко разновидности на начина на
извършване на грабеж от магистрални банди:
•
Най-разпространеният начин протича по сценария „полицейска проверка”
(74% от случаите). Обикновен автомобил със затъмнени стъкла и с полицейски знаци стои в
засада или „преследва” набелязаната цел, засича я (тампонира) или се спира автомобила на
пострадалите със стоп-палка от мъже с полицейски униформи, заплашват ги с оръжие да
предадат доброволно пари и ценности, правят претърсване на колата за скрити пари. В
повечето случаи след спиране и обездвижване на жертвите чрез белезници, ограбения
автомобил се шофира от един от членовете на групата и се премества на безопасно за
извършителите място, където се обискира и се провеждат различни действия, целящи
придобиването на ценните вещи. Степента на използваното насилие (вербални заплахи или
физическо посегателство) е различна в зависимост от почерка на групата и поведението на
жертвите. Ако престъплението се извършва през деня, извършителите са маскирани като
антитерористи. Обикновено след извършване на грабежа жертвите се изоставят вързани с
белезници, а автомобилите се изгарят (като много често преди това извършителите ги
преместват). Обикновено жертвите се оставят в непознато за тях място и извършителите
печелят допълнително време до съобщаването на инцидента на полицейските власти.
•
Друга разновидност на начините на извършване при 18% от случаите на
магистрален грабеж е способът „блъсни и спри”. Инсценираните катастрофи се извършват
главно с потърпевши чужденци, собственици на нови автомобили от висок клас. В почерка
на извършителите влиза освен типичната форма на ограбване и упражняване на насилие над
жертвите, и отнемането на автомобила с цел продажбата му извън страната. Подобни
грабежи се извършвани по международния път Е-79 в участъка София – Кулата. И този вид
магистрални грабежи подкрепя извода, че магистралните криминални групи са своеобразно
нетипично разклонение на организираната престъпност, свързана с незаконния трафик и
продажба на крадени автомобили.
•
В групата „други начини” (8%) попадат грабежите, извършени чрез
заслепяване на водача по време на почивка в отбивка на магистралата на тирове, автомобили
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с туристи, транзитно преминаващи, при повреда на автомобила и др. Особеното в начина
извършване на грабежи срещу куфарни търговци е, че след извършването на грабежа и
разпределяне на придобитите ценни вещи престъпните групи се саморазпускат за определено
време, което затруднява разследващите органи. Това говори за прецизно познаване на района
от страна на престъпните лидери или на местни членове на групата, както и добро познаване
на организацията и разположението на полицейските сили.
Рисковите райони за извършване на магистрални грабежи са разположени по и около
международните пътища на страната, като особено интензивни в това отношение са
магистралите „Хемус” и „Тракия”, международния път Е-79 (в частта му София – Кулата),
международния път Е-80 (най-веч в Старозагорска област). През 90-те години като особено
рискови райони се изявяват отделни участъци по пътя Е-79 между селата Ружинци и Долна
Рикса (където са извършени грабежи още през 1985 г.), след разклона на ГКПП – Връшка
чука, окол Враца, участъка между КПП – Дяково – Дупница – Усойка – разклона за гр. Рила.
През летния сезон като рискови зони се очартават участъци между Бургас и Айтос (района
на камено и българово), както и участъци по международния път Е-87 (Малко Търново –
Бургас – Варна). Заслужава внимание и пътят Е – 873 в посока София – Перник – Кюстендил
– ГКПП – Гюешево и главно района около радомир (между селата Извор и Старо село),
където е налице гъста пътна мрежа, непосредствено свързана с Е-79 и магистрала „Струма”.
В таблица 1 е представена полицейска информация за броя на магистралните грабежи в
периода 1999 – 2003 г.
Година

Табл. 1. Статистически данни за регистрираните грабежи в периода 1997 – 2003 г.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
ОБЩО

общо
104
80
74
95
81
65
16
515

Магистрални грабежи
срещу чужденци
28
30
34
37
36
24
12
201

относителен дял
26.9%
37.5%
46%
38.9%
44.4%
36.9%
75%
39%

В периода 1998 – 2003 г. 44.4% от грабежите според данни на полицейската
статистика са извършени от организирани групи. В организираните групи за извършване на
грабежи се наблюдава известна степен на разпределеност на функциите и ролите. При
грабежлийските организирани образувания системен подбор на членовете, подготовка и
планиране на грабежи се извършват тогава, когато е необходимо да се осигурят
допълнителни финансови ресурси за поддържане и функциониране на нелегални канали,
лица и групи от сферата на организираната престъпност. За българската действителност не са
редки случаите, когатосамите лидери на престъпни групировки са с осъждания или „висящи”
дела за извършване на въоръжени грабежи. Налице е реален процес на трансформация на
групите, свързани с извършване на грабежи, в банди. Трябва да се подчертае, че случаите на
бандитизъм като крайно ожесточена форма на извършване на различни престъпления от
организирани малки или по-големи групи имат за основа извършването на грабежи. Найчесто ядрото на бандитската групировка е съставено от лица, осъждани или с „висящи” дела
за тежки грабежи, които се характеризират с антисоциално. С изключителна организираност,
мобилност и арогантност се отличават магистралните банди – т.е. средни по състав
престъпни групи, специализирани в грабежи по пътища и магистрали. Етническият състав на
идентифицираните групи за магистрални грабежи включва изключително представители на
българския етнос (независимо, че по отношение на останалите грабежи се наблюдава
категоричен превес на представителите на ромската общност). Обясненията на този феномен
са многопластови: една от причините е, че извършването на тези престъпления изисква
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прадварителна подготовка, тренировки, организация, вкл. и познаване на полицейски
тактики. Освен това характерните особености на ромския етнос при външния вид е рисков
фактор и няма как да се реализира акт на грабеж чрез спиране на автомобил с използване на
тактиката „полицейска проверка“ [3].
2. Психологично профилиране – концепция и приложение в полицейската
практика
Психологическото профилиране е техника, която се основава на креативен анализ на
данни от разследването, криминологията и статистиката. Изготвеният профил е хипотетичен
образ на личността на извършителя на конкретно престъпление и се изготвя, с цел
ограничаване
на
периметъра
на
заподозрените
лица
и
подпомагане
на
разследването.Профилът трябва да даде представа за специфични личностни и поведенчески
характеристики на евентуалния извършител на престъпление, което да ограничи периметъра
от заподозрени лица.
Авторите, занимаващи се с проблемите на психологическото профилиране на
неизвестни извършители на криминални престъпления посочват, че с него се преследват
няколко цели:
• Профилът трябва да даде психологическа и социална оценка на извършителя. В
този смисъл е необходимо той да помогне за изясняването на характеристиките на
личността, както и статута на извършителя (възраст, пол, расова принадлежност,
професия,
гражданско
състояние,
вероизповедание,
равнище
на
вероизповеданието) и по този начин да благоприятства идентифицирането на типа
личност, способен да извърши съответното престъпление.
• Профилът може да послужи и при провеждането на разпити.
• Методът на профилирането основно служи за ограничаване или намаляване броя
на заподозрените в рамките на едно разследване лица, както и за насочване към
стратегия и избор на тактика за провеждане на разследването, и извършване на
превенция на нови престъпления.
Моделътзаизготвянена психологически профил на извършители на насилствени
криминални деяния, разработен от Отдела за поведенчески науки при ФБР включва:
Анализ на жертвата – всеки профил се базира на изграждането на детайлна
представа за жертвата.
Анализ на местопроизшествието – огледът на местопроизшествие трябва да бъде
максимално подробен, документирането му трябва също да е подробно, пълно и съобразено с
изискванията на НПК. Всеки детайл от местопроизшествието може да има ключово значение
при изготвянето на профила, ето защо е много важно оперативната група, извършваща
огледа да намери местопроизшествието така, както го е напуснал извършителя. По
възможност би било добре на огледа да присъства експерт по профилиране.Особено
внимание се обръща на поведението на извършителя след извършване на престъплението. На
тази основа могат да се правят заключения за мотива на извършителя, за наличие на
садистични елементи, специално отношение към жертвата и др.
Обсъждане на резултатите от аутопсията (в случаи на убийства или
изнасилвания и грабежи с летален изход) – на основата на резултатите от аутопсията може
да бъде пресъздадено протичането на убийството – с какви средства и интензитет са
получени нараняванията; дали е имало борба, какви нараняванията са получени преди и
какви след настъпването на смъртта. Общият вид на нараняванията свидетелстват за
психичното състояние на извършителя по време на деянието, също така дава информация за
съотношението на силите на нападателя и жертвата, би могло да се направи заключение и
относно това, дали деянието е било извършено спонтанно или е било предварително
планирано и т. н.
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Преразглеждане на подобни случаи - необходимо за изготвянето на профила е
сравняването на конкретния случай с колкото се може повече вече разкрити подобни
престъпления, като се наблегне на установените връзки между тези престъпления и
извършителите им и да се открият максимален брой зависимости.
Изграждане на профил на извършителя на престъплението – на основата на
всички посочени критерии се изработва профил на извършителя на престъплението, който
задължително да обхваща следните параметри: възраст, пол, раса, семейно положение,
интелигентност, степен на образованост, стил на живот, социален произход, социална
приспособеност, степен на ментална неуравновесеност, патологични характеристики на
поведението, професия (настояща и в миналото), трудови навици, поведение,
местоживеене (във връзка с местопроизшествието), социалноикономическистатус,
сексуална зрялост, видове сексуални перверзии или нарушения, мотив, можел ли е да
извърши подобно престъпление и в близкото минало, възможно ли е повторно да извърши
подобно престъпление, има ли съдебно минало.
Във Франция се прилага подобен модел на изготвяне на психологически профил,
който минава през пет фази:
Подробно изучаване на случая. Този първоначален анализ включва подробно
изследване на фактите на базата на материалите по делото, което съдържа снимки от
местопроизшествието, видеоматериал от огледа на местопроизшествие, по възможност
авиоснимки на местопроизшествието (местности, в които са намерени труповете).
Протоколи
от
проведени
процесуално-следствени
действия,
експертизи
от
криминалистическите лаборатории, информация от самите жертви ако се оцелели след
престъплението (изнасилвания и грабежи с опити за убийство). Това задължително е
съпроводено с посещение на местопроизшествието от психолог и криминолог.
Виктимологично изследване. Виктимологичното изследване се отнася до външни
елементи, свързани с живота на жертвата, както и с някои лични елементи, засягащи начина
й на живот.
Изследване на модус операнди. Анализът на местопроизшествието прави опит да се
реконструират действията на извършителя в действителната им последователност, което дава
отговор на въпроса какъв е модела на поведение на извършителя и какъв е неговия
специфиечн почерк (т.е. онова действие, което персонализира поведенческия му модел и го
превръща в уникален).
Определяне на вероятните мотиви на извършителя.Определянето на вероятните
мотиви на извършителя
Техническо изготвяне на профила.
Макар и твърде популярно в последно време, психологическото профилиране не
разкрива извършителя. За това от първостепенна важност са данните и фактите събрани при
огледа на местопроизшествие, свидетелските показания, данните от аутопсията и
веществените доказателства. Методът на психологическото профилиране е изцяло зависим
от разследването: колкото то е по-пълно, енергично и с широк периметър, толкова понадежден ще бъде изготвеният профил. Необходимо е добре да се знае какво представлява
психологичното профилиране, за да не се създават фалшиви очаквания от страна на
разследващите служби.
Основен недостатък на психологическото профилиране в сравнение с другите
описани методи е високата степен на субективизъм при изготвянето на профила, както и
необходимостта от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит в
областта на профилирането на неизвестни извършители на насилствени престъпления.
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Използването на психологичното профилиране обикновено става при тежки
престъпления срещу личността, които понякога съдържат характеристиките на серийност. В
тези случаи разследването среща трудности и психологичният анализ на престъплението е
една от алтернативите да се стигне до извършителя. По отношение на експертната стойност
на психологичния профил в контекста на досъдебните производства и съдебните дела трябва
категорично да се посочи, че в правен смисъл профилът не е експертиза, но е допустимо да
се приложи и се прилага профилирането като метод при изготвяне на съдебнопсихологични
експертизи.
3. Фактори, влияещи върху надеждността на профила. Методика за изготвяне
на психологичен профил.
Моделът за изготвяне на психологичен профил при серийни магистрални грабежи
като цяло следва общия алгоритъм, наложен в световната практика. Основният проблем,
който детерминира спецификата на работа, е свързан с недостатъчната информация, с
която разполага профилиращия по няколко прични. Едната причина е, че потърпевшите в
болшинството от случаите са чужди граждани, разпитани през преводач в условията на
полицейски разпит или пред съдия, което води до деформиране на информацията. Тук
могат да се идентифицират проблеми с превода, спацификата на провеждане на разпит от
страна на длъжностните лица и др. Обикновено информацията, получена в условията на
формален разпит и с неизвестно качество на превода, е схематична, шаблонна и не могат да
бъдат извлечени специфични поведенчески характеристики на извършителите, чрез които
да се създаде един надежден модел на модус операнди и да се извлече уникалния почерк. В
идеалния случай би трябвало профилиращият да има непосредствен, а не опосреден от
специалисти с друга насоченост, контакт с поръпевшите, за да може да бъде извлечена
информация, релевантна на ннуждите на профилирането. Друг сериозен лимит при
изготвянето на крайния продукт е отдалечеността на престъплението от момента на
процеса на профилиране, поради което голямо количество информация се редуцира. При
опит например да се направи оглед на местопрестъпленията и местопроизшествията с цел
реконструиране в най-груб вид на сцената на престъплениесе оказва, че средата е
променена чисто пространствено и физически. В този смисъл един от основните фактори,
влияещи върху надеждността на изготвения профил е лимитираната информация, с която
разполага експертът.
Свръхочакванията към профила като средство за разрешаване на конкретен случай
може да доведе до пренебрегване на други, процесуално аргументирани начини за работа от
страна на полицейските органи. Поради тази причина в институционална среда винаги се
подчертава, че психологичният профил може да се използва единствено като насока, но не и
като решаващ метод за работа.
Личностните особености на профилиращия могат да окажат сериозна влияние върху
съдържанието и качеството на изготвения профил. Тук могат да се дискутират включително
и ситуативно повлияни състояния, които в условията на лимит от време на работа, могат да
деформират изводите. Минимизирането на влиянието на субективния фактор се решава
сравнително ефективно чрез въвеждането на екипен принцип на работа като е възможно в
екипа да бъде включен психиатър или полицейски служител с адекватна квалификация и
богат професионален опит.
Организационни фактори като непознаване на практиката на психологичното
профилиране, забавяне на вземане на решенията, филтриране на подадената към експерта
информация също може да рефлектира негативно върху надеждността на крайния продукт.
Този проблем се решава чрез информационна кампания на ниво среден ръководен състав и
еманципиране на тези управленски нива, от които зависи навременното вземане на решения.
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След анализа на практиките по изготвяне на психологични профили на извършители
на серийни магистрални грабежи може да се предложи следния концептуален модел за
работа, който включва пет основни процедурни стъпки:
Психологичен анализ на събраната информацияпо отделните случаи
Психологичният анализ на материалите е метод за събиране на информация, чрез
който експертът би могъл да реконструира последователността от действия на потърпевшите
и извършителите и на базата на тази възстановка да предложи сравнително надежден
поведенчески анализ и на двете групи. Основните източници на информация, които се
използват са документирани разпити, полицейски доклади, всякакви възможни видове
експертизи и снимков материал. Психологичният анализ на материалите е чисто техническа
процедура, целта на която е да се систематизира психологически значимата информация и е
подготвителната стъпка за изготвянето на виктомологичния профил и поведенческия анализ,
едва след което се изготвя същинския психологичен профил. В конкретния случай
единствения възможен източник на информация са именно писмените материали, тъй като
случаите са по-отдалечени във времето и експертът няма техническа възможност да посети
местопрестъплението (още по-малко да го проучи в автентичния му вид, което е идеален
случай на работа по „горещи следи”) или да интервюира за целите на профила специалисти,
ангажирани с оперативно – издирвателните дейности.
• Виктимологичен анализ
Виктимологичният анализ се прави с цел по-достоверното реконструиране на
поведението
(и
респективно
личностните
особености
и
мотивацията)
на
извършителя/извършителите чрез реконструиране на поведението на жертвите и изследване
на социалните, социо-демографските и личностните им особености. Поради тази причина е
извънредно важно събирането на максимално количество информация относно жертвите:
пол, възраст, семейно положение, социален статус, маршрут на придвижване в България,
идентифицирани особености при транзита им през страната (напр. разговори в
бензиностанции, ресторанти или с граничните и митническите власти).
• Поведенчески анализ на извършителя/извършителите
В рамките на тази процедурна стъпка експертите не разполагат с особено големи
възможности за анализ поради посочените по-горе прични. Най-общо на този етап могат да
бъдат диференцирани, описани и анализирани следните поведенчески компоненти: начин на
спиране на автомобилите, модел на манипулиране на жертвите и оттегляне от
местопроизшествието.Това са наблюдаеми и формално описани в полицейската и съдебната
документация действия, които описват модус операнди на извършителите. За съжаление от
наличните материали трудно могат да се отграничат нюанси, на базата на които да се изведе
един сравнително достоверен модел на почерк на извършване 1. Поведенческият анализ дава
информация относно организираността, наличието на предварителна подготовка, обученост
на извършителите, степен на агресия и мотивация на престъпния акт.
• Структуриране на параметрите на профила
Анализът и „извеждането” на поведенчески индикатори гарантира прецизността на
процеса на описване на личностни и социално-демографски характеристики, чрез които
могат да бъдат идентифицирани извършителите. Целта на профила не е да се направи
дълбинен анализ на генезиса на криминалната личност, а да се дефинират „наблюдаеми” и
безспорни за идентифицирани личностни, поведенчески и социални характеристики. В този
1

Самоприединотслучаитенапрофилиранимагистралниграбежинапримерможедасеидентифицирамалкопоразличенмоделнаспиране и звежданенаспренияавтомобилотнатоваренпътенпоток.
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смисъл в структурата на профила трябва да се дключват наблюдаеми за не-психолози
индивидуални параметри като: пол, възраст, външен вид, местоживеене,
професионална дейност, наличие на криминален опит и групови параметри като: брой,
структура и особености на групите. В психологичния профил има и един чисто
психологичен панел, който в идеалния случай трябва да предложи едно структурирано
описание на личностните особености и мотивацията на извършителите като тук отново
трябва да се подчертае акцента към практически значими характеристики, чрез които те
могат да бъдат идентифицирани.
• Изготвяне на психологическия профил
Финалната фаза е изготвянето на профила, който трябва да включва всички възможни
личностни и поведенчески параметри и индикатори, които могат да бъдат изведени чрез
надежден анализ, а не спекулативно от наличната информация. В профила би трябвало да
бъде включен и панел, който да има прогностичен характер – т.е. да се направи обосновано
предположение за развитието на поведението на извършителите на този тип престъпления.
В заключение трябва да се отбележи, че независимо от спорните психометрични
характеристики на психологичния профил като вид психологична експертзиа, приложението
му в оперативната практика се оценява като полезно, особено в случаите на
мултидисциплинарен подход, а именно обединяване на професионалните усилия на
психолози, психиатри и компетентни полицейски служители.
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РИСКОВИ ФАКТОРИ В РОДИТЕЛСКОТО СЕМЕЙСТВО
КАТО ПРЕДИКТОРИ НА КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛСТВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
проф. д-р Калин Гайдаров,
Катедра „Психология и социални дейности”, Педагогически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
RISK FACTORS IN PARENTAL FAMILY AS PREDICTORS OF CRIMINAL
BEHAVIOR OF PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES
Prof. Dr. Kalin Gaidarov,
Department of Psychology and Social Works,
Faculty of Pedagogy,
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
В криминологията и криминалната психология се отделя много място на изучаване на генезиса и
детерминацията на криминалното поведение. В този контекст като един значим проблем се разглеждат
статичните и динамичните рискове в родителското семейство. Емпиричните изследвания показват, че
диагностиката и управлението на тези рискове значително намалява вероятността от бъдеща
криминална реализация на подрастващите. В този смисъл е особено важно да се установят рискови
фактори в структурата и функциониране на родителското семейство. Представеното емпирично
изследване има за цел да изведе основни рискови фактори в родителското семейство, които имат
предиктивна роля при формиране на криминални диспозиции у личността. Установяват се значими
взаимовръзки между определени параметри на семейната среда и реализираното криминално поведение.
In criminology and criminal psychology gives much space to the study of the genesis and determination of
criminal behavior. In this context, one important issue is to consider the static and dynamic hazards in the
parent family. Empirical studies show that the diagnosis and management of these risks significantly reduces the
likelihood of future criminal development of adolescents. In this context, it is important to identify risk factors in
the structure and functioning of the parental family. This empirical study aims to identify the main risk factors
in the parent family who are predictive in shaping criminal dispositions in personality. We establish significant
correlations between certain parameters of the family and realized criminal behavior.

ТЕОРИЯ
В научната литература, а и в ежедневното мислене, се приема за доказано, че
влиянието на родителите оказва непосредствен резултат в социализацията на децата. Това
важи в еднаква степен и за антисоциалното и криминално развитие. Когато моделът на
семейно въздействие е ефективен, като цяло детето формира просоциален образ на
поведение. Когато моделът на възпитание е неефективен, като цяло израства социално и
психологически проблемна личност. Оттук-нататък обаче започват една поредица от
конкретизации, които, за съжаление, нямат еднозначна емпирична верификация, въпреки
големия брой научни изследвания. В този смисъл, когато трябва да се опишат механизмите и
факторите, които детерминират антисоциалната и криминална насоченост на подрастващата
личност, учените навлизат в пространство, което не е добре структурирано. Това е и
изкушение да се проверяват по емпиричен път предишни резултати или да се извеждат нови
модели на операционализация на теоретичнити подходи, или да се търсят нови методически
подходи. Също така трябва да се вземе предвид и фактът, че епмиричните резултати зависят
от съответната социална, културна, етническа, религиозна и икономическа среда. Това обаче
ни показва, че всъщност се движим все още в рамките на явлението и не сме достигнали до
неговата същност. От друга страна, натрупването на критична маса емпирични данни дава
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възможност за навлизане в дълбочината на проблемите, като разкрива и нови аспекти на
изследваната реалност.
Децата се свързват със социалното пространство чрез взаимоотношенията с
родителите си. В семейството те се учат на реципрочност на отношенията и на емпатия. В
този смисъл липсата или неефективното функциониране на тази среда създава огромни
негативни проблеми за детето, а също и за хората около него. [17]. Децата, които са
отглеждани от самотни родители или пък без родители, много по-често извършват
престъпления [17]. При липсата на двама родители, които да действат в една посока детето е
много затруднено при усвояването на необходимата комбинация от емпатия, реципрочност,
честност и самоконтрол. Ако детето не може да усвои тези качества вкъщи, обшеството
налага контрол върху неговото поведение чрез разчини средства[17].
1. Основни теоретични подходи
Един от най-утвърдените подходи в криминологията е този на т.нар. криминология на
развитието (developmental criminology) и криминология на течението на живота (life course
criminology). Всъщност тук се прави опит да се свържат в една система както биологичните,
така и социалните аспекти на престъплението. Едновременно се държе сметка и за
статичните, и за динамичните параметри на криминалния генезис на личността. Едни или
други дадености на индивида се свързват в течението на неговия живот с различни социални
контексти и референтин личности и групи. Така се получава сложен микс, който произвежда
различни флуктуации в поведението [4]. Понякога те могат да бъдат криминални, като
криминалното поведение може да е както ситуативно, така и системно. [23].
Друга известна теория в криминолоията е тази на Gottfredson and Hirschi за
самоконтрола (self-control), която постулира, че криминалното поведение е резултат на
липсата на самоконтрол на собственото поведение. Лицата, при които този психологически
механизъм не функционира ефективно, обикновено имат склонност към поемане на
неоправдани рискове, ориентирани са към най-близките цели и търсят незабавно
удовлетворяване на собствените потребности. От гледна точка на обсъждания прблем
слабият самоконтрол може да се изведе от неправилното въздействие на родителите. Децата,
чиито родители не извършват консистнетно наблюдение и контрол върху тяхното поведение
и не ги наказват за простъпките, е по-вероятно да не могат да формират убедителни нива на
самоконтрол. На свой ред такива родители също страдат от липса на ефективен самоконтрол,
което им пречи да упражняват ефективно въздействие върху децата. [23].
В криминологията намира място и вариант на т.нар. теория на чертите (trait theory).
Така например Wilson and Hernstein предполагат, че криминалното поведение е причинено от
личностни черти и конституционални фактори.Става дума за това, че на психологическо
ниво в индивида съществуват устойчиви диспозиции, определящи начина му на реагиране
спрямо заобикалящата среда. Тези диспозиции имат виртуален характер и придобиват реална
стойност, когато се срещнат със съответните условия на средата. В този смисъл е много
важно да се анализират семейните отношения и стилът на възпитание на родителите. При
изучаването на генезиса на противоправното поведение особено се набляга на криминалните
деяния на бащатао, които са основен рисков фактор за развитието на криминално-относими
черти на личността[2].
Теорията за диференциалната асоциация (differential association theory), създадена от
Edwin Sutherland. Тя приема, че криминалното поведение е продукт на социалното учене и се
формира в контекста на различните взаимовръзки, които индивидът изгражда с
обкръжението. От особено значение тук са малките групи, като напр. семейството или
връстниците, които имат референтен смисъл за подрастващия. Именно тук той научава
специфични умения, мотиви, ценности и нагласи, които могат да бъдат и криминални.
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Свързването с криминални родители, които са модел за децата си, е особено въздействащо и
при определени условия може да доведе до формиране на криминалтни нагласи у децата.
Когато децата се сблъскат реално или научават за криминалното поведение на баща си,
например, поради високата емоционална стойност на събитието, то оставя трайни следи в
паметта. Ако тези събития са повече, тогава се получава психологическо акумулиране, което
довежда до трайното интегриране на това знание в личността на подрастващия. По този
начин децата могат да започнат да възприемат престъплението като нещо нормално, а дори –
и желано. [23].
Според теорията за социалния контрол (social control theory) индивидуалното
поведение е резултат от усилията на институциите да кондиционират социалните норми у
личността. Albert Reiss, който е един от създателите на тази теория, описва криминалното
поведение като провал на обществото и на индивида да прилагат контрол върху поведението
на гражданите, поради което някои от тях извършват наказуеми постъпки. Формите за
оказване на контрол са различни, но се движат в диапазона от наказване до референтна
привързаност. В този смисъл е особено важно социалната среда да бъде гъвкава по начин,
който отговаря на възрастово-психологичните особености на индивида.
Един интересен подход към проблема с предизвиканата детска антисоциалност е
базиран на теорията за привързаността (attachment theory) на Edward Bowlby. Става дума за
базисната психологическа и социална потребност от привързаност, която е особено присъща
на подрастващите. Когато родителите не са в състояние да удовлетворят тази потребност,
един от възможните резултати е реактивен гняв и реактивна агресия, които са отговор на
сепарацията. Разрушените връзки между детето и родителите може да увеличи също и риска
от по-късна криминална реализация. [16].
В този теоретичен контекст особено място заема теорията и практиката за справяне с
насилието и виктимизацията при децата, разработена от Dan Olweus. Съгласно изследванията
на Olweus агресията и малтретирането на околните, извършвано от деца представлява риск за
бъдещо криминално поведение. Малтретиращите обикновено произхождат от семейства, в
които липсва обич и грижа към детето, има непрекъснати конфликти и децата са оставени
сами да се справят с ежедневието. В такива семейства няма ясни правила, които да
управляват поведението на подрастващите, затова агресивното поведение обикновено не се
наказва от родителите. Този тип антисоциалност е част от един по-общ модел на социалноиндиферентно поведение[24].
2. Механизми на предаването на криминални рискове между поколенията
Факторите и механизмите на предаване на криминалното поведение от родители на
деца са изучени задълбочено в Cambridge Study in Delinquent Development (CSDD), което
представлява лонгитудно изследване на антисоциалното и криминално поведние на 411 лица
от мъжки пол от южен Лондон. Резултатите показват, че 48% от изследваните лица (ИЛ),
чиито родители са извършили престъпления, имат съдимост, в сравнение с 19% от тези,
чиито родители не са криминално проявени[7]. Този процент не се влияе съществено от това
дали бащата е бил за последно осъден преди или след раждането на детето[7]. Това би могло
да означава, че тук се намесват и генетични фактори, а също и трайни социални и
психологични промени в личността на криминалния родител. Приема се, че основни рискови
фактори в този конткст са: брой на децата в семейството, нисък социален и финансов статус
на семейството, липса на единия родител, криминалност на родител(и) или по-възрастен
брат/сестра, неадекватни форми на отглеждане и възпитание на детето. [7].
The Criminal Career and Life Course Study (CCLS) е най-голямото холандско
изследване (около 5000 ИЛ) на факторите и механизмите на предаване на криминален опит
от родителите към децата. [5]. В това изследване се установява корелация между броя на
съдимостите на бащата и на сина (.25) и между бащата и дъщерята (.20), докато в Cambridge
Study in Delinquent Development (CSDD) корелацията между баща и син е .43. [23].
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Една от най-разпространените типологии на рисковете за формиране на криминална
личност разделя пространството на две големи сфери – статични рискове и диманични
рискове. [23]. Към групата на ститичните рискове спадат тези, които съществуват в рамките
на родителското семейство, но не подлежат на промяна, напр. наличието на съдимост на
бащата, начало на антисоциалното поведение и др. Статичните рискове включват фактори,
които са исторически и биографични и не се променят във времето. [14].
Към динамичните рискове спадат онези неблагоприятни фактори в семейството,
които могат да се променят при наличие на воля и усилия от страна на родителите, напр.
неефективните родителски стилове [23]. Динамичните фактори се променят във времето и са
подходящи за интервенция. Най-силна е взамиовръзката на динамичните фактори с
поведенчески проблеми, после – с екстернализирани проблеми в ранно детство. Тези
поведения са много добър предиктор на юношеската и възрастната криминалност [14].
В този контекст се въвежда и понятието „тайминг”, което представлява времевостта
на всичко, свързано с криминална практика и рискове в семейството на родителите, напр.
продължителността на криминалната кариера на бащата или възрастта на детето, когато
бащата е извършил първото криминално престъпление [23] .
Pittsburgh Youth Study (PYS) проследява социалното развитие на около 3400
подрастващи с две основни научни цели[20]: а) документиране на антисоциалното и
криминално поведение в прехода от детство към юношество, както и на факторите, които
влияят върху това развитие, а също и осигуряването на помощ в решаването на поведенчески
проблеми в тази възраст; б) употреба на алкохол и дрога от подрастващите и свързаните с
това проблеми. В това изследване се показват убедителни данни в каква степен арестите на
членовете на родителското семейство, както и на близките роднини, предиктират бъдещото
криминално поведение на детето [2].
Фарингтон идентифицира 6 механизма, които не се изключват взаимно и заедно
обясняват пренасянето на криминалността между поколенията. Първият фактор
представлява съвкупност от неблагоприятни параметри на родителите, като напр. нисък
образователен ценз, финансови дефицити, лоши битови условия. Чрез тези фактори, които са
устойчиви във времето, се създава един продължителен цикъл на социална и личностна
депривация на поколенията в семейството, която катализира девиациите и криминалитета
[2].
Вторият механизъм е свързан с факта, че изборът на брачен партньор се базира на
подобието. По този начин бъдещите партньори си приличат в социален и психологически
план. Същото обаче важи и по отношение на наличието на криминални нагласи или
криминална кариера, а това значително увеличава риска за децата, отглеждани от такива
родители. Няма обаче достатъчно емпирични изследвания за пренасянето на престъпен опит
в този конткекст [2].
Третият механизъм е свързан с взаимното влияние между членовете на семейството в
процеса на тяхното съжителство. Това е част от модела на социалното учене, но в контекста,
който се обсъжда, може да се нарече съвместяване на криминалитета (co-offending). Данните
от изследванията показват, че това най-често става между братя [2].
Четвъртият механизъм включва практики в семейното възпитание, които произтичат
от делинквентността на родителите, като например вербална или физическа агресия спрямо
децата. Това може да придобие и други форми, напр. системно неглижиране на детето,
принуда върху детето да извършва определени антисоциални или криминални действия и др.
Тези практики в родителстването повлияват личностното функциониране, като силно
препятстват развитието на авторефлексията, самоконтрола и самокритичноста, а това на свой
ред провокира рисково социално поведение [2].
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Петият механизъм представляват генетичните предиспозиции, които пренасят
биологично криминалния опит или криминалния риск. Този механизъм е изведен от
изследванията на осиновени деца (Mednick et al., 1985). Тук обаче има спорове доколко
биологичното наследяване може да има самостоятелна роля, извън социалното
кондициониране на криминалното поведение. [2].
Шестият механизъм е свързан със стигматизирането на родителското семейство от
полицията и съдебната власт, което пък на свой ред вторично усилва криминалитета на
личността и се отразява като цяло неблагоприятно върху социализацията на децата, растящи
в такова семейство. Те биват изключвани от социалните мрежи и се превръщат в социални
аутсайдери. Това може да провокира реактивна агресия спрямо обкръжението.
Harris-McKoy и Cui извеждат друга схема, която включва три механизма. Първо, става
дума за процеса на интернализиране на социалните изисквания и норми в процеса на
възпитаването на детето в родителското семейство. При консистентно въздействие тези
изисквания и модели на поведение се усвояват трайно, така че, дори порасналият младеж да
напусне родителите си, той вече е формирал съответни диспозиции, които движат неговото
поведение. Възможно е така да се изгражда криминална личност [8].
Второ, съществува устойчивост в поведението на родителите, така че, когато те вече
са възприели определен стил на въздейтвие върху детето, трудно го променята, особено, ако
няма натиск от средата. Това означава, че криминалните родители непрекъснато ще
упражняват негативно влияние, дори само с наличието на криминални актове в тяхната
история. Това със сигурност създава сериозен риск за социализацията на детето [8].
Трето, в юношеска възраст настъпват психологически промени, които довеждат
понякога до сътресения в социалното функциониране Когато един юноша има натрупани
негативи от семейството, тогова възрастовите изменения могат да провокират
екстернализиране на натрупаните в лочността проблеми, което обикновено означава
антисоциално поведение [8].
В тази връзка се обръща особено внимание на ранната превенция на социалните
девиации в поведението. Това изисква установяване на източниците на антиобщественото
влияние върху лицето (групата лица) с цел да се пресече това влияние. Същевременно е
важно да се установи поради какви прочини това влияние е станало привлекателно за
подрастващия. Ранната превенция на правонарушенията може да се разглежда като особен
вид социална практика, която осигурява преобразуване на социалната среда, в резултат на
което се онстраняват или неутрализират условията и причините, способстващи за формиране
на социални девиации и криминалност [21].
Изследователите обръщат внимание на емоциналната привързаност на детето към
майката, като източник на психологическа подкрепа и социализация. В този смисъл, ако
липсва тази привързаност, това се отразява неблагоприятно върху последващото
функциониране на социалния индивид [16]. В едно финландско изследване (Mäki et al., 2003)
се установява, че временното разделяне на детето от майката, непосредствено след
разждането, при туберкулозни семейства, се свързва с криминално поведение, както при
момчетата, така и при момичетата. Второ, при момчетата се увеличава рискът от
насилствени престъпления и насилствен рецидивизъм. Трето, увеличава се рискът и при
двата пола от извършване на ненасилствени престъпления. Нещо повече, дори наличието на
депресия при майката по време на бременността също влияе върху криминалността на
подрастващите [16].
Важна роля в реализирането на криминално поведение в юношеството играят
връстниците. В тази възраст те изместват родителите като референтен социален персонаж.
Доколкото в пространството на юношите антисоциалността има особено място, при това
понякога приемана за качество, то, дори и детето да не е отглеждано в рисково семейство, то
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се изправя пред новото предизвикалество на социалния натиск на рефернтната общност. Тук
отново се появява ролята на родителите, които трябва да противостоят на евентуални
негативни тенденции.
Има три основни начина, чрез които родителите могат да
противостоят на натиска на връстниците. [25]. Първият начин се открива в работите на
Sutherland и Hirschi, които обръщат внимание на времето. Става дума за това, че родителите,
които провеgдат по-голяма част от времето заедно със своите деца намаляват риска от
делинквентност, като стесняват времевите възможности за срещи с криминални връстници, а
едновременно предлагат на юношата позитивни социални модели.
Вторият механизъм ограничава създаването на взаимоотношения с криминални
връстници. Когато децата са привързани към своите законопослушни родители, те търсят
порядъчни връстници за приятели. Същевременно такива родители наблюдават и
контролират поведението на децата си, вкл. избора на приятели. Така се получа т.нар.
„психологическа презентация” на просоциалния и психологически ефективен родител.
Третият момент, който има особено значение, е прекарването на вечерите и уикендите
заедно с децата. Това време е много благодатно за задълбочаване на психологическата
близост и има доказан превантивен ефект. [25].
Друг значим психологически механизъм, който превентира риска от социални
девиации, е доверителното общуване между родители и деца [11]. Разкриванто на децата към
родителите си е сериозна пречка за бъдеща делинквентност. Това е още по-важно като
контрапункт на евентуални контакти с делинквентни връстници, които могат станат
референтни за тях. Когато детето се разкрива пред родителя, той е удовлетворен, а това на
свой ред повишава интереса на самите родители да пъддържат и развиват връзката. Тук
трябва да се отбележи наличието на полова специфика. Доколкото жените са експресивни, но
колаборативни, а мъжете са асертивни, но независими, то момичетата са по-сконни да се
себеразкриват, а от друга страна – майката е по-желан партньор в себеразкриването [11].
Теорията за проблемното поведение [19] показва, че рисковите за здравето
активности, като употребата на канабис и алкохол, са свързани с краминалното поведение.
Един от възможните варианти за обяснение за това е, че рисковите за здравето активности и
криминалното поведение играят ролята на заместители на здравословните активности и
активнито справяне с проблемите. Това обяснение е консистентно с модела на
поведенческия избор при употребата на ПАВ, който се разглежда като следствие от липсата
на значими и възнаграждаеми здравословни алтернативи. Съответно на това пък трябва да се
очаква, че криминалните действия ще бъдат свързани с утотребата на ПАВ. [19].
3. Рискови фактори в семейството
Семейната среда е основен фактор на влияние върху развитието на детето. Тя
включва: стила на възпитание, взаимоотношенията между родителите, както и между
родителите и децата, като и контекстуалните обстоятелства. Изследванията показват, че
харатеристиките на заобикалящата среда влияят върху структурата и взаимоотношенията в
семейството. Също така се установява, че връзката между социално-икономическите условия
и ранната асоциалност се опосредява от практиките на родителското възпитание [6].
Бъдещото криминално поведение на подрастващите се свързва с много рискови
фактори в родителското семейство, като злоупотреба с ПАВ, разрушено семейство,
малтретиране на децата, липса на родителски контрол, насилие между съпрузите, голям брой
на децата. Много от тези фактори взаимодействат с наличието на криминална реализация на
родителите, което усложнява ситуацията и прави идентифицирането и степенуването на
рисковете в родителското семейство доста сложна работа [2].
Като антецеденти на бъдещото агресивно и криминално поведение на подрастващите
се приемат: родителска агресия, родителско малтретирате, нагласи за отхвърляне на децата,
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гледане на ТВ с агресия, асоциално и агресивно поведение на самите деца в детството и
юношеството [24].
Установена е статистически значима разлика между ИЛ със и без криминални
регистрации и наличието на агресивни прояви в детството. Същата значима разлика се
наблюдава и по отношеине на гледането на агресивни предавания по ТВ като антецедент.
Количеството на арестите при момичетата, освен от посочние два фактора, зависи и от
отхвърлящото и наказващо поведение на родителите, като и от наличието на агресия и
делинквентност в юношеството [24].
Като цяло могат да бъдат обособени 4 различни групи от фактори, които имат
значимо влияние при предикцията на криминалното поведение на младежите [24]. Първата
група включва комбинацията от родителска агресия, отхвърлящо и наказващо поведение
спрямо децата във възрастовия диапазон 7-9 г. Вторият фактор е наличието на предишната
агресия на ИЛ, която предиктира броя на арестите за двата пола, а за жените - също и общия
криминалитет. Третата група от фактори се състои от агресията и делинквентността в
юношеството. Четвъртият установен фактор, който, предиктира криминално поведение в
младежка възраст, е предходното гледане на насилие по ТВ. [24].
Един авторитетен, отговорен и инклузивен родителски стил може да редуцира риска
от употреба на ПАВ от юношата. Родителското включване в живота на децата, което
означава наблюдение, контрол и разбиране на поведението на детето, е свързано също така и
с по-малък риск от употреба на алкохол от юношите в градски условия. Изследванията
показват, че родителите, които са с по-ниско образование, са по-малко включени и с понисък авторитет и често прибягват да употреба на наказания. [19].
Като протектиращ фактор се разгледа взаимното доверие между родители и деца и
социалната атрактивност на родителя. Малко парадоксално, обаче се разглежда също и
обратната възможност - тази доверителност на контакта да създаде усещане у подрастващия,
че може да прави каквото си поиска и така да реши, че може да нарушава социалните норми
[19].
Изследванията на връзката между структурата на семейството и юношеската
криминалност показват, че децата, които са израсли в семейства с двама биологични
родителиа са с по-малък риск от реализиране на криминални актове в бъдеще, отколкото
тези, произхождащи от разрушени семейства. [10]. В частност децата, които са отглеждани
от самотни родители или от смесени семейства имат подчертано по-голям коефициент на
юношеска криминалност, в сравнание с техните връзстници от стабилни семейтва. Приема
се, че при наличие на разрушено семейство се увеличава с 10-15% рискът от реализиране на
криминални актове от подрастващите. В едно изследване във Финландия се установява, че
децата, които живеят в семейства, засегнати от развод, имат 3 до 5 пъти по-голям риск от
демонстриране на насилствено криминално поведение [10].
Смята се, че сериозните насилствени престъпления биха могли да бъдат провокирани
от коморбидни диагностични групи, включащи емоционални и поведенчески резстройства.
Приема се се също, че употребата и злоупотребата на забранени събстанции играят ролята на
спусък при извършването на тежки насилствени и свързани с дрога престъпления. [10].
Като цяло семейната структура на родителското семейство корелира статистически
значимо с бъдещи както насилствени, така и ненасилствени престъпления, извършени от
децата, а също и свързани с дрогата престъпления, както и управление на МПС след
употреба на ПАВ [10]. Направено е и сравнение по тези 4 типа престъпления между деца,
отгледани от двама биологични родители и такива, израснали в институция. Броят на
престъпленията е статистически значимо по-голям при децата от втората група, също такава
разлика се установява и по отношение на възрастта на започване на криминалната кариера.
[10]. Установена е и статистически значимаразлика във възрастта на включването в
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криминални групи, където отново най-ниска е възрастта при децата, отгелждани в
институция, после са децата, отглеждани от други семейни конфигурации и най-късно
навлизат в това пространство децата, раснали при двама биологични родители. Като
коварианти на криминалното поведение са посочени: мъжки пол, поведенческо разстройство
и употреба на ПАВ от майката [10]. При деца, които са отгледани от семейства, различни от
двама биологични родители, и имат антисоциални действия в яношеството, се забелязва
рязко нарастване на криминалитета след навършване на 18 г., което отново показва, че при
такава семейна конфигурация психосоциалната подкрепа е неефективна [10].
Резултатите показват, че контролът, взискателността и отговорността от страна на
родителите дават еднакво добри резултати както в детството, така и в юношеска възраст. В
юношеството обаче, поради потребността на подрастващите от автономност, родителският
контрол играе също ролята на превенция на рисково социално поведение. Родителите с поефективен родителски контрол ще имат деца с по-добри резултати в социализацията [8].
Когато подратващите са оставени дълго време без роителски контрол, те са по-склонни да се
ангажират с рисково поведение [8].
Изследванията показват, че антисоциалното и криминално поведение на родителите
предизвиква широк спектър от проблемно поведение на подрастващите, като: негативна
емоционалност, хиперакивност, слаб инхибиторен контрол и неспособност за усвояване на
социални норми. [13].
Рисковите фактори в родителското семейство според Huesmann са: родителско
отхвърляне, малтретиране, безразличност към детето. [9]. Малтретирането предизвиква
реципрочно поведение от страна на децата. От друга страна стигматизирането довежда до
усвояването на негативен аз-образ, което отново провокира антисоциалност. Агресивните
деца са по-неинтелигентни, с по-нисък групов статус, отхвърляни са по-често от родителите
и връстниците [9].
Децата, които произхождат от семейства с повече братя и сестри, чиито родители са
по-малко образовани и живеят в по-бедна среда, по-често биват арестувани. Когато обаче
родителите са вярващи и ходят на църква, тогава тенденцията се обръща и рискът
значително намалява [9].
Основни рискове фактори в родителското семейство, според Leshied [14], са:
неспособност на родителите да подобрят самоконтрола на децата, някои невропсихични
разстройства, негативни родителски практики. Всичко това роди до неспособност на децата
да развият подходящи за възрастта социални умения. Към тези негативи могат да се добавят
социални и психологически неблагополучия у самото дете, като: неустойчив темперамент,
импулсивност, социално отдръпване, агресия и хиперактивност. От гледна точка на т.нар.
динамични рискове в семейството на родителите се обръща внимание на: слаба супервизия,
физически наказания, неглижиране и липса на комуникация. Към тях могат да се добавят и
типични статични рискове, като: ментални проблеми, непълна структура на семейството,
неблагоприятна социална среда. Всичко това в сувкъпност генерира висок риск от
криминално поведение в юношеска и младежка възраст. [14].
Освен семейните фактори Leshied [14] обръща внимание и на индивидуални
диспозиции на детето, които имат значима предиктивна стойност. Става дума за:
поведенчески проблеми, като хиперактивност и агресия, а също и за емоционални проблеми,
напр. депресия. Много интересна е връзката между факторите по отношение на предикцията
на бъдещо криминално поведение Според Leshied [14] с най-голяма предиктивна сила е
комбинацията: поведенчески проблеми, строга или инконсистентна грижа и излагане на
виктимизация вкъщи. Най-добра предиктивна сила имат множествените показатели на риска
[1].
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Като цяло има сериозни емпирични доказателства, че делинквентността при лица,
които са израснали в нездрави семейства, е устойчиво по-висока, отколкото при израсналите
в здрави семейства. Така например в мета-анализ на 50 емпирични изследвания Wells and
Rankin (1991) установяват, че делинквентността при деца, които са израснали в разрушени
семейства е с 10-15% по висока от другите деца [6].
Базсните параметри за предикция на криминалната кариера са: възраст на започването
на антисоциалните практики, възраст на приключването, средно количество престъпления на
година. (35.03%) показват фамилни антецеденти, Данните доказват (35,03%), че семейните
антецеденти са строг предиктор за продължителна криминална кариера при изследвани
жени, извършители на грабежи. [18].
МЕТОД
1. Предмет, обект и организация на емпиричното изследване
Общо бяха анализирани данни за 178 извършители на тежки насилствени
престъпления против личността. Става дума за: убийства, грабежи, изнасилвания. Обект на
изследване бяха архивирани съдебни дела в следните съдилища: Софийски градски съд,
Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд, Окръжен съд – Монтана, Районен съд –
Стара Загора. Също така беше ползвана документация за лица, които изтърпяват наказание
„лишаване от свобода” в затворите: Стара Загора и Бобов дол. Използвана беше
допълнително и информация, която се съдържа в авторитетни сайтове.
Предмет на изследване са статични и динамични фактори на родителското семейство
на лицата, които попаднаха в извадката. Трябва да се отбележи, че, поради ползването
предимно на съдебна документация, която е създадена съгласно изискванията на НПК, а не
за нуждите на криминално-психологичното изследване, в много от случаите имаше липса на
информация по един или повече от параметрите, които са включени във въпросника за
контент-анализ.
Необходимата ни за контент-анализа информация беше поискана съгласно Закона за
достъп до обществена информация, след отправяне на съответно запитване. Събирането на
данните на терен бе проведено от: Ася Крумова, Бояна Лечева, Галина Кълвачева, Доника
Видева, Здравка Палчева, Михаелина Лилова, Христа Димитрова в периода 2011-2014 г., в
рамките на разработването на бакалавърски или магистърски тези под научното ръководство
на автора на тази статия.
2. Инструментариум
Емпиричното изследване бе извършено чрез контент-анализ на документи, като за
целта бе разработен нарочен въпросник. Той се състои от 30 айтема, които са разделени в 5
панела, както следва: структура и взаимоотношения в родителското семейство; социална
включеност на лицето; криминална история на родителите и на лицето; психични и
поведенчески девиации на родителите и на лицето; детерминация на престъплението,
субективна оценка и виктимология на престъплението. В тази статия са представени и
анализирани данните само от първия панел.
Контент-анализът като метод в емпиричните социално-психологични изследвания има
специфично място. В случая той беше предпочетен поради една основна причина. Когато
източник на информация за престъплението са самите извършители, много често се
получават изкривявания, които са продукт на различни защитни психични механизми или на
съзнателни тактики за манипулиране. Разбира се, което вече бе посочено, този подход е
натоварен с риска в отделни случаи да не се намери необходимата информация или тя да е
фрагментарна. Различават се следните видове контент-анализ: инструментален,
репрезентативен, количествен, качествен, дескриптивен, псиохометричен, предиктивен,
дедуктивен. [15] Същевременно редица изследователи посочват, че методът има добър
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психометричен потенциал, който може да бъде използван пълноценно.Статистическата
обработка на емпиричните данни е направена със SPSS, v. 16.0.
АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ
Ролята на родителското семейство във формирането на социалните девиации и
бъдещото криминално поведение на децата може да бъде представена като се анализират
фактическите характеристики на семейната структура и взаимоотношения. В табл. 1 са
представени процентни съотношения на няколко значими фактора. Вижда се, че при 38,2%
от случаите липсва единият от родителите, а в 7,3% от случаите детето не е било отглеждано
от биологичните си родители. Това със сигурност е статичен рисков фактор, който
съответства на приведените литературни данни. Същата е ситуацията и с получените данни
относно наличието на братя и сестри (в 80% от случаите има братя или сестри). Този фактор
може да има рисков характер само при наличие на други неблагоприятни социалноикономически параметри на смейството, като ниско образование, нисък социален статус,
недостатъчни финансови възможности, социални девиации. Доколкото наблюдаваната
картина тук е точно такава, този фактор допълнително влошава картината на семейната
среда.
От динамичните параметри на семейството са представени данни за
взаимоотношенията между родителите, както и за отношението на родителите към
собствените деца.
табл. 1 процентно разпределение на значенията на включените фактори
структ.семейство
взаим. родители
взаим. с децата
тип
процент
тип
процент
тип
процент
пълно
54,5
нормални
28,0 нормални
31,5
само един 38,2
топли
5,0 топли
10,8
нито един
7,3
враждебни
29,0 враждебни 39,6
неустойчиви 38,0 физ.насилие 18,0

братя и сестри
крим. регистрация*
тип
процент
тип
процент
няма
20,0 полиц рег.м.
17,1
има брат
22,7 полиц.рег.б.
36,1
има сестра 27,3 осъден м.
25,7
има повече 30,0 осъден б.
23,0
соц.дев.м.
57,1
соц.дев.б.
41,0
*разпределението е само за криминално проявените, а не за цялата извадка

Вижда се, че при повече от 2/3 от случаите взаимоотношенията между родителите са
неустойчиви или враждебни. Същото е положението и при 57,6% от случаите във
взаимоотношенията на родителите с децата. Тук прави впечатление и фактът, че при 18% от
случаите има наличие на упражнявано физическо насилие върху децата.
По отношение на криминалната проявеност на родителите се установява, че
преобладават социалните девиации, следвани от полицейска регистрация и съдимост. Както
вече бе показано в теоретичния анализ, има много емпирични данни, че именно криминалната
проявеност е най-сериозният рисков фактор при предикция на бъдещо криминално поведение
на децата.
В табл. 2 са представени емпиричните данни за състоянието на други четири рискови
фактора на родителското семейство. Трудовата ангажираност на родителите и показател за
устойчива социална адаптация. Това на свой ред е протективен фактор по отношение на
настоящи и бъдещи социални девиации. Данните показват, че при 2/3 от случаите липсва
устойчива трудова ангажираност, което представлява сериозен проблем във функционирането
на семейството, като намалява финансовите възможности, както и възможностите за обучение
и социално интегриране на детето.
От работещите майки преобладава броят на служителите, докато при работещите бащи
преобладават упражняващите физически труд. Както може да се очаква, делът на родителите,
които имат по-високо образование и се занимават с интелектуален труд, е минимален. Налице
е съответствие между типа на образованието и вида на упражнявания труд.
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табл. 2 процентно разпределение на значенията на включените фактори
труд.ангажир.родит.
тип
процент
не раб. дв. 6,2
не раб. ед. 41,2
раб. дв.
33,8
понякога
18,8

майка
тип
проц.
физ.труд 30,6
инт.труд 8,2
служит. 61,2

вид труд
образование
баща
майка
баща
тип
проц. тип проц.
тип
проц.
физ.труд 62,3 без
8,8 без
13,2
инт.труд 9,4 нач.обр. 24,6 нач.обр. 26,4
служит. 28,3 ср.обр. 57,9 ср.обр. 54,7
висше
8,8 висше
5,7

употреба ПАВ
майка
баща
тип проц. тип проц.
не 85,7 не 56,4
да 14,3
да 43,6

Употреба на ПАВ се наблюдава при 14,3% от майките и 43,6% от бащите. Данните са
красноречиви, като е ясно, че употребата на неразрешени ПАВ е пряк рисков фактор за
формирането на социални девиации и бъдещо криминално поведение при децата.
Всъщност резултантната величина, която може да се интерпретира като основен
фактор от динамичен тип във формирането на личността на детето, е взаимодействието на
родителите с него. В това пространство могат да се наблюдават редица психологически
механизми, които поставят основите на индивидуалната психична регулация и на
самооценката. В този смисъл е важно да се определи кои фактори и в каква комбинация
определят типа на родителското отношение и на взаимодействието с детето. За тази цел бяха
изготвени три варианта на регресионно уравнение – съответно с два, три и четири фактора.
Както е показано в табл. 4 най-добри показатели на коефициента pseudo R² се постигат при
четирифакторния модел. Това решение е оптимално и логически подредено, което позволява
да се определи, че факторите, които определят типа на взаимоотношенията на родителите с
детето, са: структура на семейството, тип на взаимоотношенията между родителите,
наличието на братя и сестри и трудовата ангажираност. Два от тези фактора са от статичен, а
два – от динамичен характер. Динамичните параметри са по-лесни за въздействие и промяна,
така че социалната интервенция би трябвало да бъде по посока на трудовата ангажираност и
взаимотношенията между родителите.
табл. 3 регресионен модел на зависимата променлива „взаимоотношения с детето”
първи вариант
фактори
pseudo R² стойност
пълно сем. Cox&Snell ,331
взаим.род. Nagelkerke ,364
McFadden
,168

втори вариант
фактори
pseudo R² стойност
пълно сем.
Cox&Snell ,715
взаим.род.
Nagelkerke ,786
братя и сестри McFadden ,523

трети вариант
фактори
pseudo R² стойност
пълно сем. Cox&Snell ,845
взаим.род.
Nagelkerke ,924
братя и сестри McFadden ,757
труд.ангаж.

За да се потърсят латентни интегрални фактори, беше извършен йерархичен
клъстерен анализ на всички променливи, които конструират пространството на родителското
семейство в настоящия емпиричен модел. Изходната платформа включва 13 променливи,
които се виждат на фиг. 1.
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фиг. 1 дендрограма на йерархичен клъстерен анализ на рисковите фактори в родителското семейство
бр.

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

наркот.м.
11
наркот.б.
12
стр.сем.
1
крим.рег.б.10
видтруд б. 8
видтруд м. 7
взаим.род. 2
образ.м.
4
образ.б.
5
взаим.дете 3
братя/сестр13
трудят се
6
крим.рег.м. 9

─┬─────┐
─┘
├─────┐
─┬─────┘
├───────────────────┐
─┘
│
├───────────┐
─────────────┘
│
├───┐
─────────────────────────────────┘
│
│
─────────────────────────────────────────────┘
│
───────────┬───────────────────────────────┐
│
───────────┘
├─────┘
───────────┬───────────────────┐
│
───────────┘
├───────────┘
─────────────┬─────────────────┘
─────────────┘

клъстер

От представената дендрограма е видно, че могат да се намерят като удовлетворителни
8-клъстерно решение, 6-клъстерно решение и 5-клъстерно решение и 4-клъстерно решение.
При по-малко на брой клъстери дистанцията става много голяма. При това положение и
предвид разгледаните теоретични конструкции и емпиричния модел се спираме на 4клъстерното решение. Става дума за следните клъстери: а) включва: употребата на ПАВ от
майката, употребата на ПАВ от бащата, структура на родителското семейство, криминална
регистрация на бащата, вид труд на бащата, вид труд на майката, ; б) включва:
взаимодействие между родителите; в) образование на майката, образование на бащата; г)
включва: взаимодействие с детето, наличие на братя и сестри, трудова ангажираност на
родителите, криминална регистрация на майката. Възможно е и 3-клъстерно решение, при
което отново взаимодействието между родителите има самостоятелно значение, което
очевидно показва особеното място, което има този фактор във формирането на личносатта на
детето, включително и при бъдещи девиантни и криминални действия.
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СОЦИАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ КАТО МЕДИАТОР
НА КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
проф. д-р Калин Гайдаров,
Катедра „Психология и социални дейности”, Педагогически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
SOCIAL WELLBEING AS A MEDIATOR OF CRIMINAL BEHAVIOR
Prof. Dr. Kalin Gaidarov,
Department of Psychology and Social Works,
Faculty of Pedagogy,
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
В последните години се обръща сериозно внимание на социалната подкрепа на индивидуалното
функциониране, като все повече се набляга на социалните ресурси, които са достъпни на индивида и му
позволяват да повиши качеството си на живот. Откъсването и очуждаването на индивида от социалните
системи силно намалява неговия социален капацитет. Така се увеличава рискът от социални девиации и
криминално поведение. Този фактор не действа самостоятелно, а във взаимовръзка с други фактори от
социален и психологичен характер, но същевременно той има възлова опосредяваща роля при
катализирането на процеса на формиране на неговата извънсоциалност. В този смисъл социалното
благополучие е протективен фактор, а неговата липса е рисков фактор за бъдещо криминално поведение.
In recent years we are paying particular attention to the social support of individual functioning. The main
emphasis is on the social resources available to the individual that allow them to improve the quality of life.
Detachment of the individual from social systems greatly reduces their social capacity. This increases the risk of
social deviations and criminal behavior. This factor does not act alone but in conjunction with other factors of
social and psychological character, yet he has a key intermediary role in catalyzing the process of forming his
asocial functioning. In this sense, social welfare is a protective factor, and its absence is a risk factor for future
criminal behavior.

ТЕОРИЯ
Във времената на интегриране на световната икономика и на свободната размяна на
идеи ролята на социалния капитал и социалните мрежи нараства неимоверно. Страните от
демократичния свят измерват своя напредък не само с размера на брутния вътрешен продукт,
но и със социалнта подкрепа и социалната реализация на всеки един индивид. В тези условия
неблагополучията в социалното пространство се отразяват негативно върху социалното
функциониране на индивидите. Доколкото престъпността е част от социалното
пространство, дотолкова тези неблагополучия рефлектират и върху нейната интензивност,
структура и динамика.
Благополучието може да се изследва от две различни страни [7]. От една страна се
говори за субективно благополучие, което се определя като преживяването на удоволствиенеудоволоствие и представлява валентността на благополучието. От друга страна се
дефинира психологическо благополучие, представляващо наличието или отсъствието на
определени качества на личността, които пряко определят неговото развитие. Тази страна на
благополучието се разбира като функционална. В този смисъл при определен индивид би
могло да има наличие на субективно благополучие, макар че има функционален дефицит
(липса на психологично благополучие). Смята се, че психологичното благополучие има шест
измерения: приемане на себе си, позитивни взаимоотношениуя с другите, автономност,
способност да влияеш на обкръжението, целенасоченост и личностно развитие [7].
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Същевременно при обяснението на феномена се прилагат и социални и социалнопсихологични теории, като напр. теорията за баланса и теорията за социалния капитал [8].
Според теорията за баланса [5] всеки индивид се стреми да постигне съгласуваност в
отношенияето си към другите. Социалният капитал представлява съвкупността от социални
взаимоотношения и практики, насочени към развитие на индивидуалния и социален
потенциал [8]. Когато индивидът се възприема като част от обгрижващо социално
пространство, той е удовлетворен от света и така повишава психичното си благополучие.
Социалният капитал се разглежда и като мрежа от социални отношения, които се основават
на взаимна подкрепа, вяра в другия, социално включване, ангажимент на локалните
институции, ангажимент на гражданите, добри екологични условия, противодействие на
дискриминацията и бедността, активна промоция на здраве.
Терминът „социален капитал” трябва да се разбира като сумата от значимите,
реципрочни и плодотворни взаимовръзки и социални мрежи, които биват използвани като
актив за развитие на обществото и неговите членове. Това са взаимодействия между
гражданите, които помагат за решаването на общи проблеми, увеличават взаимното доверие,
взаимопощта и придържането към социалните норми. Важно е и отношението между
индивуалния капитал и социалния капитал. Приема се, че добре функциониращият социален
капитал повишава уменията за справяне на индивида. Съгласно Putnam [8] социалният
капитал може да се разглежда като „колективен актив” или „общо добро” на общността.
В едно наше изследване от 2014 г. установихме, че конструктът «благополучие» може
да бъде структуриран в 4-дименсионално пространство, което включва: социално,
взаимодействие, личност и субективност [6]. Факторът „социално (пространство)”
представлява обективните социални дадености, които индивидът не може да промени, тъй
като са извън неговия контрол. Същевременно от качеството на тези параметри зависи в
голяма степен пространството на активност на индивида. Когато тези социални параметри са
неблагоприятни, индивидът много трудно би могъл да има лична ефективност. Факторът
„взаимодействие” представлява активност, която може да бъде ефективна, само ако има
сътрудничещи социални партньори. Поради тази причина взаимодействието е както
свободно и позволяващо личностна експанзия, така и ограничено от интересите на другите
лица, с които индивът е свързан. Параметрите на социалното пространство включват: доход,
образование, социални мрежи, тип населено място, околна среда, култура, управление,
бизнес, национална сигурност. Параметрите на взаимодействието включват: здраве,
възможности за влияние върху обществото, качество на взаимоотношенията, качество на
живот, удовлетвореност от семейството, сигурност за бъдещето, постижения, автономност,
приятелство, добро поведение и хранене.
В психологически план девиантното и криминалналното поведение може да се
разглежда като един от основните източници на самоидентификация на индивида. Става
дума за това, че избирайки действия, които са в разрез с изискванията на обществото и
закона, се реализира изпъкване на индивидуалността както в междуличностен, така и във
вътреличностен план. Според Cremin & Thomas [2] процесът, чрез който се реализира този
феномен, включва 4 етапа. Първо се търси и се намира в субективното психично поле
наличието на някаква разлика между конкретния индивид и останалите връстници, след това
се търси верификация на това различие в обективното пространство на комуникацията и
поведението, после се оценява субективната значимост на тази разлика и накрая се извършва
атрибутирането на определени качества на личността или поведението на околните. По този
начин девиантният индивид намира психологическото обяснение за собственото девиантно
поведение [2].
В последните години се обръща сериозно внимание на социалнaта подкрепа на
индивидуалното функциониране. Разбира се това е ориентирано най-вече към анализиране
на ролята на икономиката и на доходите на индивидите. Същевременно все повече се

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1420

набляга на социалните ресурси, които са достъпни на индивида и му позволяват да повиши
качеството си на живот. Основните измерения та качеството на живот са: доход на
домакинството, икномическа депривация, социално изключване, достъп до услуги, социални
взаимоотношения, социална кохезия, субективно благополучие [1].
Социалното благополучие е всъщност основният механизъм, който осигурява на
индивида възможност за социално развитие чрез взаимоотношенията с колегите, приятелите,
семейството и институциите [9].
Социалното благополучие е комплексен феномен, който свързва инидивда в една
реципрочна взаимовръзка с обкръжението, което създава платформа за личностно развитие
чрез включване в социалните системи [3]. По този начин човек е ангажиран в позитивното
социално пространство.
Откъсването и очуждаването на индивида от социалните системи, силно намалява
неговия социален капацитет. Така се увеличава рискът от социални девиации и криминално
поведение. Този фактор не действа самостоятелно, а във взаимовръзка с други фактори от
социален и психологичен характер, но същевременно той има възлова опосредяваща роля
при катализирането на процеса на формиране на неговата извънсоциалност. В този смисъл
социалното благополучие е протективен фактор, а неговата липса е рисков фактор за бъдещо
криминално поведение.
МЕТОД
Използваният емпиричен подход е анализ на официални статистически бази данни,
поддържани от авторитетни световни организации, които разполагат с мащабен научен и
роганизационен потенциал. Това дава възможност върху базата на обективни количествени
данни, интегрирани в индекси, да се установят значими тенденции в съответните области. В
случая се спряхме на United Nations Office on Drugs and Crime и Social Progress Imperative.
United Nations Office on Drugs and Crime [13] е структура на Организацията на
Обединените Нации, създадена през 1997 г. Оттогава досега тя успешно развива своята
дейност, като основните приоритети са следните: проекти за техническо взаимодействие
между страните-членки с цел повишаване на капацитета за справяне със забранените
наркотични вещества, престъпността и тероризма; научно-изследователски дейности по
проблемите на престъпността и незаконните наркотици; разработване на нормативна уредба,
която да се прилага в борбата с незаконните наркотици, престъпността и тероризма.
Структурата поддържа богата база данни, като в случая е използвана Статистика за
умишлените убийства за 2012 г. и в частост – криминологичен индекс, който се изчислява по
броя на извършените убийства на 100000 души от населението. Изборът тъкмо на тази
статистика е продиктуван от два факта. Първо, криминологичният индекс е обективен
показател, който се използва широко в криминологията и не зависи от големината на
населението. Второ, умишлените убийства са най-тежкото криминално престъпление, което
олицетворява в ежедневното съзнание социалната тежест на престъпността. Избраната
година е последната, за която има публикувани системни данни, като обаче за отделни
страни няма налична информация [13].
Social Progress Imperative [11] е неправителствена организация, базирана в САЩ. Тя е
създадена през 2012 г., като има две падразделения: Social Progress Index и Social Progress
Network. Мисията на The Social Progress Imperative e да подкрепя социалното развитие на
нациите, като осигурява обективни измерители и научни знания, които да съдействат за
подобряване на политиките за социален прогрес в отделните държави. Социалният прогрес е
дефиниран като „капацитетът на едно общество да посрещне базисните човешки
потребности на своите граждани и да изгради основите, които да позволят на гражданите и
общностите да развиват и поддържат качеството на живот и да създаде условията за
разгръщане на пълния потенциал на всеки индивид”[11]. Първата версия на индекса е

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1421

представена през април 2013 г. пред Skoll World Forum в Оксфорд. Настоящата версия се
састои от три панела: базисни човешки потребности, основи на благополучието,
възможности. Първият панел включва параметрите: храна и основни медицински грижи,
вода и хигиена, подслон, лична сигурност. Вторият панел включва параметрите: достъп до
основни знания, достъп до информация и комуникации, здраве и благополучие, устойчивост
на екосистемата. Третият панел включва параметрите: лични права, лична свобода и избор,
толерантност и включване, достъп до модерно образование. Всеки от параметрите де
измерва чрез няколко индикатора. В класацията са включени 132 страни.
АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ
Най-напред са представени данните от Индекса за социален прогрес. В табл.1 са
посочени първите 20 страни в световен мащаб съобразно изчисления индекс. Както може да
се види това са страни с очевиден икономически, социален и политически потенциал и са
утвърдени демокрации. В първите 10 попадат всички страни от Северна Европа, Швейцария,
Холандия, Канада, както и Нова Зеландия (която е първа) и Австралия. Във вторите 10 са
включени 5 от страните от Г-7 (САЩ, Германия, Великобритания, Япония, Франция), а също
и Австрия и Белгия както и нови демокрации, като Словения и Естония. Със сигурност в тези
държави са създадени и се поддържат оптимални условия за социално функционирне на
гражданите и общностите, което повишава въприеманото от субекта социално благополучие.
Това пък на свой ред е свързано със социално включване и функциониране на индивида като
част от социални мрежи. Така се получава социална свързаност на индивидуалното
поведение, което намалява риска от социални девиации и престъпления.
табл. 1 първите 20 страни по индекса за социален прогрес SPI* за 2014 г.
страна
място
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нова Зеландия
Швейцария
Исландия
Холандия
Норвегия
Швеция
Канада
Финландия
Дания
Австралия

страна
индекс
88,24
88,19
88,07
87,37
87,12
87,08
86,95
86,91
86,55
86,10

място
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Австрия
Германия
Великобритания
Япония
Ирландия
САЩ
Белгия
Словения
Естония
Франция

индекс
85,11
84,61
84,56
84,21
84,05
82,77
82,63
81,65
81,28
81,11

*Данните са от официалния сайт на Social Progress Imperative
В табл. 2 са изброени страните с най-висок криминологичен индекс (IHS) по броя на
умишлените убийства за една година. Вижда се, че това са страни от Централна и Южна
Америка и от Африка. Поради спецификата на индекса числото на първите 20 са включени и
островни държави с малко население, където броят на убийствата като абсолютно число е
малък (напр.18 убийства за 2012 г. в Сент Китс и Невис). Това обаче само потвърждава
ефективността на индикатора, който показва относителната тежест на престъплението
спрямо големината на населението, казано по друг начин – той оценява социалнопсихологическия импакт на явлението «престъпност». Отделно от това правят впечатление
самите числа, които отчитат криманалната действителност, която в изброените страни явно
има застрашаващи размери.
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табл. 2 страните с най-висок криминален индекс по броя на умишлените убийства IHS*за 2012 г.
страна
място
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хондурас
Венецуела
Белиз
Ел Салвадор
Гватемала
Ямайка
Свазиленд
С.Китс и Невис
Р. Южна Африка
Колумбия

страна
индекс
90,4
53,7
44,7
41,2
39,9
39,3
33,8
33,6
31,0
30,8

място
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

индекс
Бахами
29,8
ДР Конго
28,3
Тринидад и Тобаго
28,3
Пуерто Рико
26,5
С.Винсент и Гренадин25,6
Бразилия
25,2
Уганда
25,2
Руанда
23,1
Доминикана
22,1
С. Лусия
21,6

*Данните са взети от официалния сайт на United Nations Office on Drugs and Crime
Най-накрая, в табл. 3, е направено сравнение на класирането на първите 20 страни по
рейтинг на умишлените убийства в таблицата на Индекса за социален прогрес. Общият брой
на страните, включени в анализа на Social Progress Imperative за 2014 г. , който сме цитирали,
е 132. Вижда се, че само 4 от страните са в първата половина на класацията, като найвисокото заето място е 43. Самите автори на индекса разделят страните в 6 групи. В
четвъртата група попадат страните от 40 до 91 място, за които е характерно неравномерно
съчетаване на слаби със силни страни в областта на социалното развитие [11]. Страните от
92 до 124 място образуват петата група, които регистрират значително по-слаби резултати в
социалното развитие, отколкото страните от предходната група.
табл. 3 място на страните с най-висок криминален рейтинг по индекса за социален прогрес*
страна
място IHS
място SPI
1.
Хондурас
77.
2.
Венецуела
67.
3.
Белиз
n.a.
4.
Ел Салвадор
63.
5.
Гватемала
76.
6.
Ямайка
43.
7.
Свазиленд
108.
8.
С.Китс и Невис
n.a.
9.
Р. Южна Африка
69.
10.
Колумбия
52.

страна
място IHS
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

място SPI
Бахами
n.a.
ДР Конго
n.a.
Тринидад и Тобаго
47.
Пуерто Рико
n.a.
С.Винсент и Гренадин n.a.
Бразилия
46.
Уганда
111.
Руанда
105.
Доминикана
68.
С. Лусия
n.a.

* Данните са от официалните сайтове на Social Progress Imperative и на United Nations
Office on Drugs and Crime
Анализираните данни отчетливо показват, че страните с висока степен на социално
благополучие имат ниски нива на индекса за умишлени убийства. От друга страна тези
държави, които се намират сред първите 20 по индекса на умишлените убийства се намират,
с малко излючения, сред страните с ниска степен на социално развитие, измерена чрез
индекса на социален прогрес.
Тук, разбира се, не става дума за причинно-следствена връзка, защото престъпността е
сложен социален феномен с многопластова структура. Същевременно обаче е очевидно, че
социалната среда, възприемана и оценявана от индивида като социално благополучие, влияе
върху неговото поведение чрез механизмите на социалното включване, социална
привързаност и социална реализация. По този начин, колкото по-висок е социалният
капитал, толкова по-малко са възможностите за социални девиации, както и обратно.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНИ МЕТОДИ
В КРИМИНАЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ
Любка Кирилова Христова, Институт по психология – МВР
USE OF PSYCHOLOGICAL METHODS IN CRIMINAL INVESTIGATION
Lyubka Kirilova Hristova, Institute of psychology – MI
Резюме: В сектор “Криминална психология” при Институт по психология – МВР се извършват задачи по
изпълнение на постъпилите заявки, свързани с психологично подпомагане на оперативно
издирвателната дейност в МВР, изготвяне на съдебно-психологични експертизи, участие в овладяване на
кризи при инциденти с взети заложници, барикадирали се лица, терористична дейност и случаи на
демонстративно самоубийство. Експертната работа се свързва с участие в разследването на широк
спектър от престъпления, квалифицирани по НК. Познаването на възможностите за приложение на
психологичните методи и тяхната същност ще оптимизира взаимодействието с Института по психология
и другите структурни звена в МВР. Заявките за изготвяне на психологични експертизи и психологично
подпомагане ще бъдат съобразени с експертния ресурс и ще се постигнат по-добри резултати в процеса
на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи.
Изключително добра възможност за развитието на тези дейности е реализацията на проект „Новият
полицейски лидер“. Той има за цел подобряване и модернизиране на управленско-административния
капацитет в МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на
лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в
организациите от сферата на сигурността. Основните обучителни модули са: Модул 1 „Подбор и
кариерно развитие”, свързан с процедурите по планиране, подбор, оценка и кариерно развитие; Модул 2
„Лидерски стил и мотивация”, по теми от управленската практика (изграждане и управление на екипи;
управление на ресурси; лидерски стилове и мотивация) и Модул 3 „Психологични аспекти на
управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към
повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на криминални
престъпления и овладяване на критични инциденти, както и повишаване на компетентността при
съпътстващите управленско-административни процедури.
Abstract: In the sector "Criminal Psychology" at the Institute of Psychology - MI are performed tasks in
pursuance of incoming requests, related to psychological support of the operational search activities in MI,
preparation of forensic psychological expertises, participation in crisis management in accidents with hostages,
barricaded themselves persons, terrorist activities and cases of demonstrative suicide. The expert work is
associated with participation in the investigation of a wide range of offenses under the Penal Code qualified.
Knowledge of the opportunities for applying of the psychological methods and their character will optimize
interaction between the Institute of Psychology and other MI structural units. The applications for the preparing
of psychological expertises and psychological support will be customized based on the expert resources and will
achieve better results in the management process by investigation of criminal offenses crises management.
Exceptionally good opportunity for the development of these activities is the realization of the project "The new
police leader." It aims to improve and modernize the administrative-management capacity in the Ministry of
Interior through updating and improving the knowledges, styles and practices of leadership at the middle
management in accordance with the effective management models in security organizations. The basic training
modules are: Module 1 "Recruitment and Career Development" related to planning procedures, selection,
assessment and career development; Module 2 "Leadership style and motivation," related to topics of
management practice (building and managing teams, managing resources, leadership styles and motivation) and
Module 3 "Psychological aspects of the management by investigation of criminal offenses and on crisis
management" aimed at improving the overall psychological and specialized training in the investigation of
criminal offenses, and management of critical accidents as well as increasing competence in accompanying
management-administrative procedures.

Целите, заложени в изграждането на модул “Психологични аспекти на управлението
при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи“ са насочени към
постигане на ефективно взаимодействие между психолозите от ИП МВР и колегите
заявители от МВР за психологичното подпомагане на оперативно-издирвателната дейност.
Ще се даде пространство за обсъждане на казуси за това как психологичната експертна
работа да се използва ефективно в криминалното разследване. Интерактивният характер на
обучението е оптимален подход, който позволява придобиване на непосредствен личен опит

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1425

в симулирани ситуации и развиване на практически умения за самостоятелно прилагане на
усвоените в обучението теоретични знания. Този модул включва обучение, касаещо общата
психологична подготовка за работа в екстремни условия и кризисен мениджмънт и обучение
по криминална психология и управление на функционални екипи при разследване на
престъпления.
След реализирането на обученията по Модул 3, очаквани резултати са:
• Модерно и ефективно лидерско и мениджърско поведение на средния ръководен
състав в МВР;
• Нова управленска култура, създаваща съвременна организационна среда в
работата;
• Придобити знания в полза на практиката - специализирани познания от областта на
психологията за нуждите на разследването;
• Подобрена комуникация и по-ефективна работа при взаимодействие между
служителите от средно ръководно ниво, както между тях и Института по
психология – МВР;
В сектор „Криминална психология“, към ИП-МВР са разработени следните основни
методи, осигуряващи дейностите по криминалното разследване и управлението на кризи:
Полиграфски изследвания;
Психологично профилиране на неизвестен извършител на тежко престъпление;
Личностен и поведенчески анализ и психологично портретиране на оперативно
интересни лица.
Психологичен анализ на писмени, аудио и видео източници при заплаха за
националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите.
Психологични експертизи по постановления на органите на съдебното и досъдебното
производство.
Психологични интервенции при кризисни ситуации, застрашаващи националната
сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите.
Малко история
• През 1974 г., приложението на полифизиографа в Института по психология вече е
факт. Той е едно от средствата използвани при подбор на служители и агенти за
изпълнение на специални задачи и за разкриване на лъжата.
• През 1975 г., с цел внедряване на научните постижения в оперативната практика, е
подготвено предложение за регламентиране методите на работа с полифизиограф и
психологическото портретиране.
• През 1997г., специалисти от Института по психология започват да работят с
компютъризирания модел полиграф “Лафайет”. Експертите са обучени от полк.
Пол Реден, представител на ФБР – Сан Диего, Калифорния – САЩ. В края на 90-те
год. на миналия век, експертите от ИП-МВР започват активно да развиват
използването на психологичните методи за нуждите на криминалното разследване
Поставя се началото на активно взаимодействие между криминалисти и психолози,
вследствие на което се достига до разработването на сега използваните
психологични методи за нуждите на съдебното и досъдебното производство.
Полиграфски изследвания. Използването на полиграфския метод като средство за
диференциране на истината от лъжата, има широко приложение. Това се основава на
високата валидност на резултатите и практическата му полезност. В основата на
разкриването на лъжата стоят два компонента: страхът от наказанието и чувството за вина.
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Те са активатор на физиологични реакции, които не подлежат на волеви контрол. Поради
това представляват обективен източник на информация за наличие или отсъствие на лъжа.
Тези качества и предимства на полиграфския метод го определят като ефективно
средство за подпомагане на оперативно издирвателната дейност в МВР – проверка
достоверността на твърденията на лица, които представляват оперативен интерес и са
разпитвани като заподозрени, свидетели, информатори, както и за определяне на конкретна
роля и извършени действия при криминалния акт.
В Институт по психология – МВР, полиграфските изследвания се извършват по заявка
на полицейските структури в МВР, както и чрез постановление от съдебното или
досъдебното производство за изготвяне на съдебно-психологична експертиза.
Практическото приложение на метода – дава възможност за:
• Постигане на еднозначни резултати и напредък в разследването;
• Предоставяне на експертно становище, относно истинността на твърденията на
свидетели и заподозрени;
• Стесняване на кръга от заподозрени лица;
• Изясняване на оперативните версии - придобива се нова информация очертават се
насоки за установяване на допълнителни улики и доказателства по случая;
• Признания за извършено престъпление от страна на изследвания – след
провеждане на полиграфската проверка, извършителят се чувства разобличен и
това е предпоставка да признае съпричастност към престъплението.
Психологично профилиране. Това е сравнително нов, съвременен метод за
подпомагане на криминалното разследване, разработен от специалистите по поведенчески
науки във ФБР. Постепенно този метод доказва своята ефективност и става важна част от
разследването на най-тежките престъпления на територията на САЩ.
Институтът по психология на МВР е първото и засега единствено място в България,
където психологичното профилиране се прилага и развива успешно.
Методът на психологично профилиране е създаден с цел подпомагане на
криминалното разследване и е приложим предимно при престъпления, в които се съдържа
реално или потенциално насилие – грабежи, убийства, изнасилвания, терористични актове,
заплаха за персонална и национална сигурност. Особено значима е ролята на този метод в
случаите, когато има сериозни данни, че става въпрос за серийно престъпление.
Задачата на психологичния профил е да създаде реалистична представа за
доминиращите индивидуални характеристики на неизвестния извършител с цел
изграждането на надеждна оперативна версия и стесняване на кръга заподозрени лица.
Извършва се ситематизиране и извеждане на основни личностни параметри на
неизвестения извършител на престъпление. За източник на информация се ползват следите,
оставени на местопрестъплението, въз основа на които се прави реконструкция на
престъпните действия. Ако престъплението се извършва по схемата: извършител – мотив –
действия – следи, то процесът на изготвяне на профила е точно в обратната
последователност.
Стартирането на експертната психологична работа по конкретно престъпление
започва с предварителен анализ на събраната до този момент оперативна информация. В
зависимост от пълнотата на тези данни се взема решение дали по случая може да се извърши
психологичен анализ и каква да бъде тактиката и стратегията на психологичната работа по
случая.
При изготвянето на профил от първостепенно значение е проучването на жертвата –
извършва се виктимологичен анализ. При голяма част от престъпленията, жертвата има
важна роля за протичането на самия престъпен акт, тъй като с действията или бездействието
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си оказва влияние върху поведенческите реакции на извършителя. В зависимост от тази
информация се прави извод за степента на рисковост на жертвата, възможността за
класифициране на жертвата според нейната застрашеност от криминогенно въздействие.
При изготвянето на психологичен профил на неизвестен извършител на престъпление,
освен виктимологията, са важни и специфичните поведения, за които получаваме представа
от следите на местопрестъплението и по тялото на жертвата. На психологична
интерпретация подлежат такива елементи от престъпното поведение като стресовия фактор,
начин на действие, почерк при извършване на престъплението, инсценировка,
позициониране, трофеи, сувенири.
При изготвянето на психологичен профил на неизвестен извършител на престъпление,
освен на виктимологията, се обръща особено внимание и на специфични поведения, за които
получаваме представа от следите на местопрестъплението и по тялото на жертвата. На
психологична интерпретация подлежат такива елементи от престъпното поведение като –
стресовият фактор, начинът на действие, почеркът при извършване на престъплението,
инсценировката,
позиционирането,
трофеите,
сувенирите,
организираност
и
дезорганизираност на личността и поведението.
От изключително важно значение е да се изгради правдоподобно предположение за
непосредствения повод на инцидента – т. нар. “стресов фактор”. Той е свързан с
преживяване на личностна криза, предхождаща извършването на престъплението, която
отключва формирането и реализирането на агресивната мотивация.
Определяне степента на организираност на престъплението е важен елемент от
изготвянето на психологичен профил на неизвестен извършител. В зависимост от това
извършителят може да се определи като организирана или дезорганизирана личност. Това
различие е условно и отразява обобщени индивидуални характеристики, изведени от
констатираните поведенчески прояви, фиксирани на местопрестъплението и по тялото на
жертвата. Класифицирането на извършителя като организиран или дезорганизиран се
извършва от психологична гледна точка и помага за изясняване на:
• престъпната мотивация;
• емоционалната и социалната зрялост на индивида;
• психичния и сексуалния статус;
• комуникативните умения;
• предишен криминален опит.
Целта на психологичното профилиране на неизвестен извършител е да се
идентифицират и систематизират личностни и поведенчески характеристики на неизвестни
извършители на насилствени престъпления. Този метод може да бъде използван във фазата
на криминалното разследване и досъдебното производство за стесняване на кръга на
заподозрени лица, прогнозиране на бъдещите действия на извършителя, потенциалните
жертви, както и на мястото на извършване на престъплението. В съдебния процес
психологичното профилиране може да послужи за определяне степента на съответствие на
базисни личностни, социални, демографски и други характеристики на вероятния
извършител с тези на обвиняемия.
Области на приложение на психологичното профилиране
Психологично профилиране при преговори с терористи, взели заложници. В този
случай от изключително значение е бързата и точна ориентация в личностните
характеристики и особености на похитителите, за да може да се прецени нивото на риск за
заложниците и да се определи тактиката за водене на преговорите. При терористичен акт с
вземане на заложници изготвянето на профила се основава на информация от
непосредствения вербален контакт с престъпниците, от техни близки и очевидци на
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инцидента, като същевременно се прави оценка на действията, предприети от терористите и
особеностите на самото местопрестъпление.
При терористичен акт с вземане на заложници е важно да се изясни причината за това
и водещата мотивация на извършителите.
Анонимни заплахи. Представляват заплахи за терористични или насилствени
действия, отправени писмено или вербално към физически лица, организации или
институции. При анализ на анонимните текстове и вербалните заплахи се обръща внимание
върху използваните думи и изрази, а когато има аудио запис и върху интонацията на гласа.
Наред с това се извършва психо – лингвистичен и психо - графски анализ на почерка, за да се
направи опит да се очертаят индивидуалните характеристики на анонимния автор. В този
случай отново трябва да се подчертае значението на виктимологичния анализ – личностния
профил и начина на живот на жертвата са основата за анализа на анонимните заплахи.
Въоръжени грабежи. Това престъпление е насилствено и между извършител и
жертви се реализира по – кратко или по – продължително взаимодействие. Грабежите се
извършват обикновено от млади хора между 17 и 23 годишна възраст, при които се проявява
склонност да разрешават конфликтите с насилие.
Сексуално насилие. При сексуалните престъпления поведението на извършителя
(сексуално, физическо, вербално), става източник на информация за наличие на определени
характеристики на личността на извършителя.
Много често сексуалното насилие прераства в убийство, което е мотивирано от страха
на извършителя да не бъде уличен от жертвата или от други страхове и желания с
патологичен характер.
Психологичен профил на нагонния убиец. Този тип убийство е предварително
подготвено във фантазията на извършителя, но той няма смелост съзнателно да го реализира
до самия момент на действие. Нагонният убиец действа с брутално – садистичен маниер, с
което причинява жестоки наранявания по тялото на жертвата, обикновено след нейната
смърт. В много случаи взема някакъв “сувенир” от жертвата, който използва за стимулиране
на фантазиите си и преживяванията си от пълното й притежание.
Любка Кирилова Христова, e-mail: lju@mail.bg, тел: 0896685943
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА УСПЕШНА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В МВР
Яблена Иванова Христова
специалист IV степен, Институт по психология
PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS FOR SUCCESSFUL
ORGANIZATIONAL CHANGE IN MINISTRY OF INTERIOR
Yablena Ivanova Hristova
psychologist, specialist IV degree, Institute of psychology - MI
В доклада са представени данни от проведено изследване на доминиращите ценности, които са в
основата на типологията и оценката на организационната култура в МВР. Въз основа на описаните и
анализирани резултати е направен опит за систематизация на отделните измерения, които определят
доминиращия тип организационна култура. Получените резултати дават възможност да бъдат изведени
някои основни тенденции в предпочитанията на служителите и техните очаквания за бъдещото развитие
на МВР. Същевременно са представени идеите на различни изследователи за същността на
организационната култура, нейните елементи и стабилността на доминиращите ценностни ориентации,
осигурявящи определена степен на предвидимост, небходима за функционирането на индивидите в
социалните групи и организациите.
The report presents data from a conducted research of the dominant values, which are in the base of typology
and assessment of organizational culture within the MI. Based on the results described and analyzed, has been
attempted systematization of different dimensions, which determine dominant type of organizational culture.
The results obtained give opportunity to explain some basic trends in the preferences of employees and their
expectations for the future development in the MI. At the same time the report presents the ideas of various
researchers about the nature of the organizational culture, its elements and stability of the dominant values, that
provided a certain degree of predictability, necessary for the functioning of individuals in social groups and
organizations.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Понятието „организационна култура” е сравнително ново – то е заимствано от
организационните консултанти в края на 70-те години на 20-ти век от антропологията,
културологията и социологията, прилагайки го в организационен контекст. Издаването на
монографията на Т. Дийл и А. Кенеди „Корпоративна култура” и на бестселъра на Т.
Питърс и Р. Уотърман „Към съвършенство във фирменото управление” през 1982 г., налагат
употребата на понятието „организационна култура”. Независимо от съществуващите
различия при дефиниране на понятието „организационна култура”, между повечето
изследователи е постигнат консенсус, че в основата на всяка култура стоят общи възгледи,
символика, правила и очаквания за определени поведения, които се създават в процеса на
взаимодействие между членовете на дадена организация при изпълнение на нейните основни
общи дейности. Организационната култура се изразява чрез съответните ценности,
доминиращи стилове на ръководство, език и символи, процедури и рутина, дефиниране на
успехите – всичко това прави съответната организация уникална по своя характер и облик.
Тя се разглежда като водещ фактор, определящ индивидуалното и груповото поведение на
хората в организацията. Споделяните от всички членове убеждения, ценности и норми се
формират с течение на времето. Тъй като организационната култура е динамично системно
понятие, тя влияе практически върху всички протичащи в организацията събития.
Значението на организационната култура се определя от редица обстоятелства. Тя
придава на служителите организационна идентичност, като детерминира представата за
организацията. Познаването на организационната култура помага на новопостъпилите
служители правилно да интерпретират ставащите в организацията събития. Важен източник
е за стабилността и приемствеността, което създава чувство за сигурност и стимулира по-
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високата отговорност на служителите при изпълнение на поставените им задачи.
Организационната култура, освен че осигурява визия, също така отбелязва и заслугите на
ефективните служители. Признавайки и награждавайки такива хора, организационната
култура ги идентифицира в качеството им на ролеви модели.[5]
Културата се определя от целите на организацията, спецификата на дейността и други
фактори на обкръжаващата среда. Културата на организацията може да е единна или
многообразна, т.е. да се състои от субкултури (специфична среда в различните звена,
отделите, секторите). Същевременно компонентите от равнищата на културата трябва да се
интегрират и взаимно да се допълват. Дори да не се споделят, базисните ценности и
нагласите на културата трябва да се приемат от мнозинството от членовете на организацията.
Важен елемент е поведението на висшите ръководители, което е главен фактор за
интегриране на различните равнища на организационната култура в отделните звена.
Всяка организация е уникална. Тя има своя история, видове комуникации, системи и
процедури за поставяне на задачи, визия, мисия, митове, които в съвкупността си образуват
нейната уникална организационна култура. На практика няма организация без
организационна култура. Но има нискокултурни – организации на хаоса, без обединяваща
хората голяма идея, с безхаберно отношение на служителите към организацията, с
неглижиране на служителите, с непрофесионален мениджмънт, с лош социалнопсихичен
климат. По своята същност организационната култура е стабилна, а изключенията се
свързват с кризисни за организацията периоди.[1]
Всички дейности в организацията протичат в културен контекст и затова изследването
на организационната култура може да подпомогне разбирането на причините, поради които
някои организации са успешни, а други се провалят.
През последните години на глобализация и интеграция към европейската общност в
системата на МВР бяха извършени редица законодателни, структурни и кадрови промени.
Тези усилия имаха за цел успешното вграждане на националната система за сигурност към
общоевропейската, но въпреки това липсата на системност и последователност на
въвежданите промени често не даваха нужния резултат.
На свой ред, сред служителите на МВР се наблюдава висока неудовлетвореност от
отчитането на индивидуалния им принос. Прегледът на изпълнението на редица дейности и
отговорности разкрива неумение да се работи с трудовите нагласи и мотивацията на
служителите, не се осъзнава достатъчно ефектът и последствията от динамичните процеси и
феномени свързани с управлението на екипи, смисъла и значението на оперативните
задължения, провеждането на работни срещи, презентиране на идеи, планиране, организация
и контрол на изпълнението и други.
Взаимодействието между организационната култура, стратегията, организационната
структура, системата за управление на човешките ресурси, стилове на управление,
способностите и уменията на служителите определят цялостната ефективност на
организацията. Те действат в единство, т.е. промяната, в който и да е компонент води до
изменения в останалите компоненти на организацията.
Големите организации имат писани идеологии, в които споделят своята мисия,
доминиращи ценности и методи на работа, за да имат своите постижения. Тук влиза
отношението към собствените служители, към обществото, чиито нужди удовлетворява.
В съвременните организации ефективното управление и използването на функциите
на организационната култура за развитие на служителите до голяма степен зависят от
компетентността на ръководителите. От една страна, те утвърждават съществуващата
култура, а от друга – те определят нейната динамика и промяна. Промяната в организациите
е наложителна, т.к. външната среда, в която функционират се изменя с голяма интензивност
и постоянно растяща сложност и непредсказуемост. Предвижданата промяна изисква добро
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планиране и насочване в желаната посока на реализация по такъв начин, че всички членове
на организацията да се ангажират активно в осъществяването й. Справянето с
предизвикателствата на промяната изисква не само да се създадат и поддържат ефективна и
адаптивна организация, но и да се предвидят измененията в силите на средата и
организацията да се промени така, че да се осигури нейната жизнеспособност и дългосрочна
ефективност. Нараства и необходимостта от диагностициране и управление на
организационната култура, поради разнообразните структурни промени. Културната оценка
на една организация е от особено голямо значение, поради необходимостта да се въвеждат
промени, като едновременно с това се поддържа установената стабилност, паралелно с
динамичните външни условия.
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1. Цел на изследването
Целта на изследването е да се установи доколко една или повече организационни
култури доминират в МВР. Като въз основа на получения общ културен профил ще бъдат
изведени някои основни предпочитания на служителите и техните очаквания за бъдещото
развитие на МВР.
2.2. Задачи на изследването
2.2.1. Формиране на извадка на изследването.
2.2.2. Провеждане на теренна фаза на изследването.
2.2.3. Въвеждане и статистическа обработка на данните.
2.2.4.Анализ на данните от изследването и изготвяне на доклад, който съдържа
описание на доминиращият вид организационна култура.
2.3. Извадка на изследването
В проведеното емпирично изследване през 2014 година са изследвани общо 796
служители - ръководители и изпълнители, от цялата страна и от различни структурни звена в
МВР. 1 В таблица 1, изследваните лица са разпределени в гр упи по следните признаци: пол,
възраст, образование, длъжност, стаж, структурно звено.

ПОЛ

ОБЩО

ОБРАЗОВАНИЕ
ВИД ДЛЪЖНОСТ
ВЪЗРАСТ
ОБЩ СТАЖ В МВР
СТАЖ НА НАСТОЯЩАТА
ДЛЪЖНОСТ
1

Таблица 1. Описание на изследваните лица.
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
796
100%
мъже - 613
77%
жени - 180
22,6%
НД - 3
0,4%
средно – 421
52,9%
висше – 371
45,6%
НД - 4
0,5%
ръководители – 70
8,8%
изпълнители – 719
90,3%
НД - 7
0,9%
21 – 65 години
ср.възраст – 39,82
1 – 42 г.
ср.стаж – 12,3 години
1 – 42 г.

ср.стаж – 7,63 години

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Данните са част от емпирично изследване, проведено от психолози от Института по психология-МВР в
изпълнение на проект „Новият полицейски лидер”.
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РДГП – Русе
ГПУ – Силистра
ГПУ – СВИЩОВ
РЦ 112 – Кърджали
РСПБЗН – Берковица
СУПБЗН – София
СДВР 05 РУП
ОДМВР – Видин
ОДМВР Благоевград
РУП Гоце Делчев

72 ИЛ
20 ИЛ
20 ИЛ
66 ИЛ
33 ИЛ
92 ИЛ
157 ИЛ
275 ИЛ

9,0%
2,5%
2,5%
8,3%
4,1%
11,6%
19,7%
34,5%

61 ИЛ

7,7%

3. МЕТОДИКА
Изследването бе проведено с Въпросник за изследване на организационната култура
на Камерън и Куин (ОКК). Изследователският подход е ориентиран към регистриране на
доминиращия тип организационна култура и желана такава. За основа на разработения от
авторите въпросник служат шест измерения:
• Доминиращи характеристики на организацията, или каква е организацията като
цяло.
• Лидерски стил и подход, които са основни за организацията.
• Управление на служителите и работната среда.
• Организационна спойка, или свързващите механизми, които обединяват
организацията.
• Стратегически цели.
• Критерии за успех, които определят какво е победа и какво се възнаграждава и
празнува.
Взети заедно, тези съдържателни измерения отразяват основните културни ценности и
скрити предположения за това, как функционира организацията.
Въз основа на общия културен профил на дадена организация лесно може да се
определи дали в нея доминира една или повече култури. Културните профили, свързани с
шестте характеристики, улесняват определянето на типа организационна култура. [11]
От изследваните лица (ИЛ) се иска да ранжират твърденията във всяка от шестте
сфери по скала от 1 – „изобщо не съответства” до 4 – „напълно съответства”. Така
оценяват доколко типично е дадено поведение или черта за тяхната организация. Водещата
култура се определя въз основа на бала на всяка култура от шестте измерения. Въпросникът
се прилага за реалната организационна култура (актуалната ситуация) и идеалната
организационна култура (в каква организационна култура биха искали да работят
служителите). Сравнението между тях показва проблемите в организацията.
Въз онова на общия културен профил на дадена организация може лесно да се
определи доколко една или повече култури са доминиращи в нея. Свързаните с шестте
характеристики културни профили улесняват определянето на типа организационна култура.
К. Камерън и Р. Куин разглеждат четири типа култура: кланова, пазарна, адхократична и
йерархична. Всяка от тях представлява базисни виждания, ориентации и ценности – същите
елементи, които изграждат и организационната култура. [11]
Кланова култура
Известна още като подкрепяща култура или ориентирана към отношенията.
Ценностите, присъщи за клановия тип организационна култура, са традицията, лоялността и
междуличностните отношения, работата в екип и приемането на организацията като поголямото семейство. Специфична характеристика на клановата култура е дружелюбната

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1433

работна среда, която предоставя възможност на хората да отдават голяма част от себе си.
Базисните предпоставки в клановата култура включват идеята, че средата може да се
управлява посредством колективни усилия и личностно развитие, и възприемане на
потребителите като партньори. Стратегически цели на организацията са развитието на
човешките ресурси и постигане на висока степен на привързаност и трудов морал. Главна
задача на управлението е да осигури условия за развитие на отделния служител, да насърчава
неговата съпричастност към общите цели, неговото участие и лоялност. Лидерите се
възприемат като ментори и фасилитатори на процесите и дори като родителска фигура.
Традицията и лоялността гарантират целоста на организацията, а привързаността към нея е
силна. В дългосрочен план се разчита на ползата от индивидуалното развитие и участието в
екипи, функциониращи на базата на силното семейство. Успехът се дефинира чрез
благоприятния климат в организацията и загрижеността за хората в нея.
Пазарна култура
Известна още като култура ориентирана към резултатите. Организации от този
тип имат следните приоритетни цели: рентабилност, краен резултат – максимална печалба,
мощ в съответната пазарна ниша, крайно амбициозни цели, гарантирана потребителска маса.
При това положение основните ценности на организацията от пазарен тип са
конкурентоспособността и производителността, постигани чрез подчертаване на външното
позициониране и контрол. Базисните предпоставки в организации с пазарна култура са
свързани с възприемането на враждебността на средата, избирателността и предпочитанията
на потребителите. Главната задача на управлението е да води организацията към
производителност, резултати и печалба. Основният принцип заложен в дейността е, че ясно
набелязаните цели в комбинация с агресивна стратегия водят до по-голяма производителност
и рентабилност. Лидерите са твърди, неотстъпчиви и взискателни, ориентирани към
конкуренцията. Успехът и победата са това, което поддържа целостта на организацията. В
дългосрочен план такива компании са насочени към конкурентните дейности и постигане на
организационните цели.
Адхократична култура
Известна още като култура на предприемчивостта. Това е форма на организационна
култура, за която са характерни предприемчивостта, динамиката и креативната работна
среда. Важно предизвикателство пред организациите от този тип е нуждата да се
произвеждат нови и по-нови стоки и услуги, като се приспособяват бързо към новите
условия и възможности. Успешното управление изисква да се развива и насърчава
творчеството, ръководителите да бъдат новатори и предприемачи, да могат да поемат
рискове. Ударението се поставя върху стремежа към най-новото. От особено значение са
готовността за промяна и посрещане на нови предизвикателства. Гъвкавостта и
адаптивността са необходими качества за организациите с такъв тип доминираща култура,
тъй като те обикновено се намират в ситуация, в която несигурността и неопределеността,
липсата на яснота и информационно претоварване са типични елементи. В такива
организации няма централизирана власт. Тя преминава от един човек към друг или от една
работна група към друга, в зависимост от решавания в момента проблем.
Експериментирането и иновациите поддържат целостта на организацията. В дългосрочен
план организацията се стреми към бързо разрастване и усвояване на нови ресурси. Успехът
зависи от разработването на уникални и оригинални услуги и продукти.
Йерархична култура
Известна още като бюрократична или ориентирана към правилата култура.
Характеризира се с висока степен на формализъм и зачитане на статуса. Съществуват
стандартизирани правила и процедури, които ръководят служителите в дейността им.
Системата за контрол е засилена и ключовите ценности са свързани с поддържането на
ефективност, надеждна, бърза и гладко протичаща дейност. Ефективните лидери са добри
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координатори и организатори. Ясните и точни управленски механизми, стандартизираните
правила и процедури, както и похватите за осъществяване на контрол и търсене на
отговорност се разглеждат като ключ към успеха. Поддържането на гладкото функциониране
на организацията е от изключително значение. В дългосрочен план целите на организацията
са насочени към стабилност, предсказуемост и ефективност. Формалните правила и
политики са това, което поддържа целостта на организацията, която е ориентирана към
постигането на резултати.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ С ОКК

4.1. Дескриптивен анализ
При интерпретацията на резултатите по този въпросник е важно да се установи:
• Каква е конфигурацията, т.е. какъв тип култури доминират в реалната култура
и идеалната култура
• Да се установят разликите между реалната и идеалната култура, т.к. тази
съпоставка показва кои аспекти на организационната култура са възприемани
като проблемни от служителите.
В таблица 2 в обобщен вид са представени двете водещи култури в реалната и идеалната
култура общо за цялата извадка и в отделните структурни звена.
Таблица 2. Обобщени резултати за водещи култури в реалната и идеалната култура общо за
цялата извадка и в отделните структурни звена.
СТРУКТУРНО ЗВЕНО
РЕАЛНА КУЛТУРА
ИДЕАЛНА КУЛТУРА
Обща извадка
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Адхократична
РДГП Русе
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Пазарна
ГПУ – Силистра
1. Йерархична
1. Кланова
2. Кланова
2. Йерархична
ГПУ – Свищов
1. Йерархична
1. Кланова
2. Кланова
2. Пазарна
РЦ 112 – Кърджали
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Йерархична
РСПБЗН – Берковица
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Пазарна
СУПБЗН – София
1. Йерархична
1. Кланова
2. Кланова
2. Пазарна
СДВР 05 РУП
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Адхократична
ОДМВР – Видин
1. Йерархична
1. Кланова
2. Пазарна
2. Адхократична
ОДМВР Благоевград
1. Кланова
1. Йерархична
РУП Гоце Делчев
2. Пазарна
2. Адхократична
• Резултатите от изследването описват реалната организационна култура в МВР,
като цяло и в структурните звена, на първо място като йерархична и на второ място като
пазарна.
Изключение правят три от изследваните структурни звена, при които втората
доминираща организационна култура е кланова. Трябва да се има предвид, че става
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въпрос за малки екипи от гранична полиция и ПБЗН, при които естеството на дейността
предполага добро екипно взаимодействие.
За йерархичната организационна култура е приоритетна структурираната работна
среда, безпроблемната и равномерна работа. Основните допускания и очаквания на хората в
организацията са, че успехът зависи от ясните управленски механизми, формализираните,
строго структурирани работни отношения и взаимодействия, установените и
стандартизирани правила и процедури, способите за осъществяване на контрол и търсене на
отговорност.
В среда, където всичко е установено и нормирано, не остава място за ръководители,
които излизат извън рамките или пък вземат самостоятелни решения. Успешни са тези,
които имат мислене, ориентирано към квалифициран трудов процес. Влиянието на
ръководителя се основава върху контрола и управлението на информацията. При положение,
че има норми и правила случващото се трябва да се сравнява с готови еталони и да се вземат
решения, които да връщат процесите към зададените стойности. Тук място за творчество
няма. В този тип организационна култура ръководителите са най-вече добри организатори и
координатори, и добри експерти.
Работата с хората в йерархичната организационна култура не е приоритет. Единността
и целостта на организацията се гарантира от формални правила и твърдо установена
политика. Насърчава се стабилността и контролът. Очакването е служителите да са
ориентирани към спазване на правилата, което автоматично ще ги сработи и ще регулира
техните отношения. Това обаче не винаги се случва, особено в среда, която се променя
непрекъснато и изисква нестандартни решения.
Дългосрочните цели на организацията са стабилност, предсказуемост и гладък,
ефикасен трудов процес, а управлението на служителите в такава организация се основава
върху сигурността на трудовата заетост и предвидимост на работните процеси и
взаимоотношения.
• Едновременно с описаните характеристики на йерархичната организационна
култура, изследваните служители посочват отчетливо присъствие и на пазарна
организационна култура. За нея приоритет е постигане на зададените цели, победа в
конкурентната борба, увеличен пазарен дял и постигане на впечатляваща възвръщаемост.
Организацията се бори за надмощие в пазарната ниша, поставя си крайно амбициозни цели и
се стреми да гарантира съществуването си чрез конкурентноспособност и производителност.
Околната среда се възприема като враждебна, безкомпромисно конкурентна и взискателна,
изискваща постоянно високо качество на услугата, висока производителност, укрепване на
конкурентните способности. Успехът се измерва с крайния резултат, а той зависи от ясно
поставените цели и агресивната стратегия за постигането им. Най-много внимание се отделя
на външните съперници и на завладяването на най-голям дял на пазара на услугите.
Такава организационна култура изисква неотстъпчиви и решителни ръководители.
Влиянието на тези ръководители се основава на тяхната вътрешна сила и убедителна
аргументация за изпълнение на задачите. Главна задача на ръководителя е да води
организацията към производителност, резултати и печалба.
Служителите, трябва да са обзети от състезателен дух и целеустременост, за да бъдат
успешни и адаптирани към такъв тип организация. Те трябва да дават приоритет на преките
задачи и работния процес и да постигат поставените цели с упорит труд.
Характерно за тази култура е, че тя се подкрепя от конкурентността и успеха. Вътрешната
спойка на хората в организацията и екипите са постигнатите резултати и победата. Тази
култура е подходяща за постигане на успех в променлива и взискателна среда, но изисква
много стабилна вътрешна структура – силно лидерство и работещи екипи. Състезателният
дух се поддържа чрез непрекъснато откриване на конкуренти и лесно се пренася вътре в
организацията, а липсата на успех поставя цялата организация под въпрос, защото няма
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друго, което да подкрепя нейното съществуване и да организира служителите. Насочеността
към постигане на резултати не оставя много място за работа с хората – тук е важно силното
лидерство. В такава среда, липсата на високи и ясни цели, на измерими успехи и признание,
както и поредица от неуспехи или честата смяна на ръководителите, биха имали силен
разрушителен и демотивиращ ефект. Уменията на лидерите да дават личен пример, да
аргументират предизвикателни цели и задачи, да предвиждат и изпреварват промените в
средата са от ключово значение.
• В желаната от служителите организационна култура доминира клановата
култура, като на второ място е поставена адхократичната култура. Най-отречена е найсилно присъстващата за момента в оценките на хората йерархична организационна култура,
основана на консерватизъм и ригидност и подходяща за непроменлива среда.
Клановата организационна култура се характеризира с: ориентация към отношенията,
поощряване на работата в екип, споделяне на общи ценности, открито общуване и чувство за
съпричастност към групата, делегиране на пълномощия на служителите, програми за
мотивиране на персонала и корпоративна загриженост за служителите. На ръководителите се
гледа като на родител. Налице е съпричастност към съдбата на организацията. Връзките
между хората в такава организационна култура са силни като семейните връзки.
Клановите организации признават зависимостта си от хората, разбират успеха си като успех
на хората в тях и създават атмосфера, която осигурява свобода на действие за отделните
членове на персонала. Отделните екипи имат известна степен на автономност и биват
възнаграждавани съобразно общи, а не индивидуални, професионални постижения. Такива
организации приемат, че вътрешното единство се поддържа най-успешно посредством
колективни усилия и личностно разгръщане, а задача на организацията е да култивира
хуманна, дружелюбна работна среда, която предоставя възможност на хората да разгърнат
своя потенциал. Тези организации насърчават своите служители да предлагат инициативи за
подобряване на собствената им работа, инициативи за подобряване общото представяне на
организацията, разработени са програми за мотивиране на персонала. За организацията
личностното развитие на служителите е актив с дългорочна стойност и гаранция за
ефективност.
Целостта на организационната структура се поддържа от лоялността и
приемствеността, традицията. Успехът се определя от поддържането на благоприятен
организационен климат и грижата за хората. Акцентът се поставя върху работата в екип,
съпричастността и консенсуса. Идеята за свързаност и партньорство се простира и към
потребителите на услугите – на тях се гледа като на партньори. Тук конкурентната или
зависимата позиция е заменена от равнопоставена и отговорна позиция.
• На второ място в преценките на изследваните служители за нужна и адекватна
организационна култура е адхократичната организационна култура (на второ място в
желаната култура е избрана и пазарната организационна култура – вж. Таблица 2).
В адхократичната организационна култура средата е динамична, а успехът зависи от
способността за иновативност, откривателство и предприемчивост. Организацията и нейното
управление са успешни, т.к. развиват умения за приспособяване, гъвкавост, с които посрещат
несигурността, неяснотата и изменчивостта на средата, в която функционират. В такава
среда новаторските инициативи са ключът към успеха.
В адхократичната организация властта преминава от един човек към друг или от една
работна група към друга в зависимост от характера на решавания проблем. Доколкото
ръководството е постоянно, то следва да развива и насърчава творческия потенциал,
предприемачеството и поемането на рискове. Особено значение в управлението придобиват
ярката индивидуалност, готовността за промяна, за посрещане на предизвикателства, за
поемане на риск и прогнозиране на бъдещето.
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Тъй като адхократичната организационна култура е избрана от изследваните лица като
желана на второ място, заедно с пазарната, трябва да се отбележи, че двете си приличат по
стремежа си да отговорят бързо и гъвкаво на бързо променящите се организационна среда и
изисквания. И двете имат необходимостта от визия, както и нуждата от силно и решително
лидерство. Разликата между тях е според гъвкавостта на лидерството – докато в пазарната то
е конкурентно и централизирано, в адхократичната, лидерството е професионалнодемократично, децентрализирано и се предава и поема по линия на адекватната експертност
и нужното творчество.
4.2. Сравнение на стойностите по скалите на въпросника за организационна
култура на Камерън и Куин – ОКК за реална и идеална култура чрез Т-тест.
От направеното сравнение между стойностите по скалите на въпросника ОКК за реална и
идеална култура се установи, че при общата извадка в идеалната култура, клановата (t = 18.66, р = .00) и адхократичната (t = -13.66, р = .00) имат статистически значимо по-високи
стойности, а йерархичната култура (t = 18.60, р = .00) и пазарната (t = 12.17, р = .00) имат
статистически значимо по-ниски стойности, спрямо стойностите на същите скали в реалната
култура. Резултатите са представени в таблица № 3.

1
2
3
4

Таблица № 3. Сравнение в стойностите по скалите на въпросника на Камерън и Куин
ОКК между идеалната и реалната култура на цялата извадка от служители на МВР,
участвали в организационното изследване
Група 1
Група 2
РЕАЛНА КУЛТУРА
ИДЕАЛНА КУЛТУРА
t
p
N=723
N=709
Средна
Ст.откл.
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.
Mean
St.Dev.
Sig
СКАЛИ
КЛАНОВА КУЛТУРА
14,46
3,63
17,97
3,50
-18,66
0,00
АДХОКРАТИЧНА
12,04
3,04
14,32
3,29
-13,66
0,00
КУЛТУРА
ПАЗАРНА КУЛТУРА
15,96
2,71
14,16
2,89
12,17
0,00
ЙЕРАРХИЧНА
17,53
3,88
13,66
3,98
18,60
0,00
КУЛТУРА

• Същото сравнение бе направено и за различните демографски групи (служители
от големите градове, служители от по-малки населени места; служители на ръководни
длъжности, служители на изпълнителски длъжности; служители с висше образование,
служители със средно образование, мъже, жени) и навсякъде се получи същата зависимост –
в идеалната култура клановата и адхократичната имат статистически значимо по-високи
стойности, а йерархичната и пазарната имат статистически значимо по-ниски стойности.
4.3. Сравнение на стойностите по скалите на въпросника на Камерън и Куин –
ОКК между различни демографски групи чрез Т-тест.
Бе направено сравнение:
• Между структурите на МВР в големите градове (София и Русе) и
структурите в по-малко населените места (Силистра, Свищов, Кърджали, Берковица,
Видин, Гоце Делчев). Резултатите са представени в таблица № 4.
В реалната култура служителите от големите градове имат статистически значимо повисоки стойности на йерархичната култура (t = 2.15, р = .03) и статистически значимо пониски – на адхократичната култура (t = - 2.10, р = .04).
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В идеалната култура служителите от големите градове имат статистически значимо
по-ниски стойности по йерархичната култура.
Служителите от големите градове в по-голяма степен от колегите си в по-малките
населени места оценяват настоящата организационна култура като йерархична и съответно, в
оценките за това каква организационна култура предпочитат, я отхвърлят в по-голяма степен
от колегите си в по-малките градове. Тези резултати могат да отразяват две явления:
Първо и най-вероятно, работното натоварване, сложността и многообразието на
работните задачи, квалификацията на служителите в големите градове, изискват повече
делегиране, повече комуникация, повече възможност за индивидуално-експертно творчество,
повече гъвкавост в управлението и вземането на решения, за да се постигат по-бързи и повисоки резултати и хората да се чувстват автори на работата си.
Второ и до голяма степен хипотетично, в по-малките населени места служителите са в
по-малки групи, познават се и по-малко стоят във формални отношения помежду си. Или
приемат йерархичната култура за даденост, която те не могат и не бива да оспорват, или
йерархичната организационна култура по-рядко влиза в противоречие с работните и
експертните им потребности.
Статистически факт е, че в големите градове организационната култура се описва като
„По-йерархична” и „По-неподходяща”. Служителите от големите градове са по-склонни да
забелязват феномените на тази култура и по-склонни да ги приемат за неподходящи в
ежедневната си работа.

Таблица № 4. Сравнение на стойностите по скалите на въпросника на Камерън и Куин –
ОКК между структурите на МВР в големите градове (София и Русе) и структурите в помалко населените места (Силистра, Свищов, Кърджали, Берковица, Видин, Гоце Делчев).

СКАЛИ – РЕАЛНА КУЛТУРА
N=268
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА
КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА
СКАЛИ – ИДЕАЛНА КУЛТУРА
N=258
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА
КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА

Група 1
Големи градове
N=723
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

Група 2
По-малки градове
N=709
Средна Ст.откл.
Mean
St.Dev.

t

p
Sig

N=457
14,29

3,68

14,55

3,59

-0,91

0,36

11,72

2,91

12,21

3,10

-2,10

0,04

16,02
17,93

2,73
3,93

15,94
17,29

2,71
3,83

0,41
2,15

0,68
0,03

N=453
18,03

3,51

17,96

3,51

0,29

0,77

14,55

3,51

14,18

3,16

1,45

0,15

14,30
13,23

2,95
4,14

14,08
13,91

2,84
3,86

1,00
-2,19

0,32
0,03

• Между служители с ръководни длъжности и служители с изпълнителски
длъжности – не се установяват статистически значими разлики. Резултатите са представени
в таблица № 5.
Няма статистически значима разлика в оценките на служителите на ръководни и
изпълнителски длъжности. Тази оценка е доста консистентна – по сходен начин мислят и
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ръководители и изпълнители от големите градове, независимо от разликите в служебната
йерархия. Това прави тази оценка особено показателна и заслужаваща внимание.
Таблица № 5. Сравнение в стойностите по скалите на въпросника на Камерън
и Куин ОКК между служители с ръководни длъжности и служители
с изпълнителски длъжности

СКАЛИ – РЕАЛНА КУЛТУРА
N=65
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА
СКАЛИ – ИДЕАЛНА КУЛТУРА
N=63
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА

Група 1
Ръководители
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

Група 2
Изпълнители
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

t

p
Sig

N=655
14,72
11,55
15,92
17,78

3,86
3,31
2,69
3,99

14,44
12,09
15,96
17,48

3,61
3,01
2,72
3,87

0,61
-1,37
-0,12
0,60

0,54
0,17
0,91
0,55

18,00
14,36
14,14
13,63

3,51
3,27
2,89
3,97

-0,61
-1,10
0,68
0,70

0,54
0,27
0,50
0,48

N=644
17,71
13,89
14,40
14,00

3,50
3,56
2,90
4,06

• Между служители с висше и средно образование. Резултатите са представени
в таблица № 6.
В реалната култура служителите с висше образование имат статистически значимо
по-високи стойности на йерархичната култура (t = 4.69, р = .00) и пазарната култура (t = 2.24,
р = .03) и статистически значимо по-ниски – на адхократичната култура (t = - 4.14, р = .00) и
клановата култура (t = - 2.75, р = .01).
Служителите с висше образование, в сравнение със служителите със средно
образование, показват резултати, които еднозначно описват преобладаване на йерархичната
култура и насоченото към резултати на всяка цена „силово” управление над гъвкавостта,
екипността, взаимността, творчеството, експертната равнопоставеност.
В оценките си за подходяща организационна култура обаче, служителите с висше
образование са по-сдържани от колегите си със средно образование. Висшистите
предпочитат в по-голяма степен насоченото към постигане на цели, по-индивидуалистично,
конкурентно и силово управление на пазарната орагнизационна култура и показват
значително по-малка потребност от екипната свързаност на клановата култура. Изглежда
повечето от тях приемат клановата култура или за невъзможна в настоящите работни
условия, или за неподходяща. Една възможна интерпретация е, че в настоящия общественополитически контекст клановата култура носи опасността от затваряне в кръгове по
интереси, бизнес и роднинска свързаност. Друга възможна интерпретация е по-линия на
мотивацията – пазарната култура е по-предпочитана, а клановата не толкова заради
усещането, че индивидуалните отговорности и конкурентността повече допринасят за
решаване на задачите и кариерното развитие от силната взаимна свързаност.
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Таблица № 6. Сравнение в стойностите по скалите на въпросника на Камерън и Куин
ОКК между служители с висше и средно образование
Група 2
Средно
образование
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

Група 1
Висше образование

СКАЛИ – РЕАЛНА КУЛТУРА
N=333
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2 АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА
СКАЛИ – ИДЕАЛНА КУЛТУРА
N=327
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2 АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА

Средна
Mean

Ст.откл.
St.Dev.

t

p
Sig

N=389
14,00
11,53
16,21
18,25

3,62
2,90
2,73
3,83

14,84
12,46
15,76
16,91

3,60
3,09
2,68
3,83

-3,10
-4,14
2,24
4,69

0,00
0,00
0,03
0,00

18,30
14,34
13,95
13,54

3,54
3,10
2,89
3,87

-2,75
-0,09
2,09
0,87

0,01
0,93
0,04
0,39

N=381
17,58
14,32
14,40
13,80

3,42
3,49
2,87
4,11

• Между мъже и жени. Резултатите са представени в таблица № 7.
В реалната култура жените имат статистически значимо по-високи стойности на пазарната
култура (t = - 2.28, р = .02) и статистически значимо по-ниски – на адхократичната култура (t
= 2.18, р = .00). В сравнение с мъжете, жените са дали оценки, които описват културата като
по-конкурентна и по-малко екипна. В идеалната култура няма статистически значими
разлики между мъжете и жените.
Таблица № 7. Сравнение в стойностите по скалите на въпросника на Камерън и Куин
ОКК между мъже и жени

СКАЛИ – РЕАЛНА КУЛТУРА
N=554
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА
СКАЛИ – ИДЕАЛНА КУЛТУРА
N=543
1
КЛАНОВА КУЛТУРА
2
АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
3
ПАЗАРНА КУЛТУРА
4
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА

Група 1
Мъже
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

Група 2
Жени
Средна
Ст.откл.
Mean
St.Dev.

t

p
Sig

N=169
14,42
12,17
15,84
17,55

3,62
3,07
2,68
3,83

14,56
11,59
16,38
17,46

3,67
2,89
2,80
4,06

-0,44
2,18
-2,28
0,27

0,66
0,03
0,02
0,79

18,04
14,57
13,79
13,72

3,40
3,28
2,72
4,01

-0,30
-1,12
1,90
-0,21

0,77
0,27
0,06
0,84

N=166
17,95
14,25
14,27
13,64

3,54
3,29
2,93
3,98

ИЗВОДИ
В желаната от служителите организационна култура доминира клановата култура, а
йерархичната е на последно място в техните избори. Това е индикация за желание
организацията да се развива и да постига ефективност чрез развитие и разгръщане на
човешкия ресурс, екипната дейност и съпричастността. За да се осъществи такава промяна са
необходими лидери, които трябва да могат да бъдат интегратори, освен производители и
администратори.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1441

Нуждата от смислена промяна, която да отговаря на визията и целите на организацията
възниква в определен момент от живота на организацията и през този етап е необходимо да
се проследи влиянието на различните фактори, за да се види как те са се превърнали в сили
за промяна. Управлението на промяната предполага организационен и индивидуален подход.
От своя страна, ефективното управление на служителите изисква те да бъдат запознати с
мисията на организацията, нейната главна цел или представа за бъдещето. Изпълняването на
служебните задължения се определя от ясното и точно разпределяне на ролите, които всеки
един служител ще изпълнява. Достъпността на ръководителите за членовете на колектива и
възможността за свободна комуникация и обмен на идеи, допринасят за адекватната
информираност на всички служители, което от своя страна води до избягване ситуациите на
несигурност.
Организационната промяна налага преоценка на редица, смятани за безспорни досега, схеми
на управление, както и генериране на нови отправни точки, и организационни решения. Като
резултат от това организацията трябва ясно да заяви очакванията си спрямо служителите, да
разшири техните правомощия, съдействайки им за повишаване на личната компетентност, да
предостави възможности за избор, да стимулира самочувствието и увереността в работата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното изследване дава възможност да се установи къде се намира нашата организация
и къде искаме да я видим. Получените резултати биха могли да послужат като основание за
иницииране на промени в настоящата организационна култура. Във всеки профил на
организационната култура са отразени основополагащи структурни елементи, включително
управленски стил, стратегическо планиране, общ климат, система за възнаграждаване,
начини за обвързване, ръководство, базисни ценности на организацията. Следователно
изменението на културата изисква идентифициране на всеки един от тях и съответната им
промяна.
За да бъде подкрепена организационната промяна е необходимо правилата на културното
многообразие да се интегрират както в поведението на ръководителите, така и на членовете
на организацията. Промяната на управленския стил, подобряването на управленските умения
и усъвършенстването на културните практики биха допринесли за успешното
реконструиране на организационната култура. Ръководителите трябва да осъзнаят своите
силни и слаби страни и да преосмислят ценностите, които могат да ориентират
организацията към по-ефективна организационна култура.
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СПЕЦИФИКА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ГРАЖДАНИ
ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В СПЕЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО
НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
при Дирекция „Миграция” – МВР
Автори: Катя Желязкова Стефанова,Силвия Чавдарова Стоянова
Институт по психология – МВР
SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH THIRD COUNTRIES’
CITIZENS IN SPECIAL CENTERS FOR TEMPORARY
ACCOMMODATION OF FOREIGNERS –
Directorate "Migration" – MI
Authors: Katya Zheliazkova Stefanova, Silviya Chavdarova Stoyanova
Institute of Psychology - MI
Настоящият материал представя практическия опит на психолозите, работещи с незаконно
пребиваващи чужденци в България към специалните домове за временно настаняване на чужденци
/СДВНЧ/. Докладът акцентира върху анализа на специфичните потребности и особености на целевата
група; основните методи, форми и специфични техники за работа на психолозите в дома.
В СДВНЧ - Дирекция „Миграция” към Главна Дирекция „Гранична полиция”-МВР се настаняват
граждани от трети държави с наложени принудителни административни мерки, за които
съществуват пречки за незабавното им извеждане от страната, с цел организиране отвеждането до
границата на Република България или експулсирането им. В този тип институции съществува
напрежение и отрицателен фон на настроение сред настанените, породено от актуалната ситуация на
ограничено придвижване, смесването на различни групи чужденци, огромните различия между тях,
понякога продължителния престой и надвишаването капацитета на дома. Неяснотата относно
жизнените им перспективи се запълва с фантазии, несигурност и страхове за бъдещето. Засилват се
чувството на недоверие и подозрителност, готовността да реагират отбранително и конфликтно.
Често се стига до кризисни състояния, а понякога и до бунтове. Ето защо работата на психолога е
динамична, превантивно ориентирана и в непрекъснат активен контакт както с чужденците, така и
със служителите, работещи в дома.
Психологичното подпомагане в СДВНЧ, най-често, се осъществява под формата на индивидуални
консултации. От изключително значение е автентичността на консултанта, проявата на емпатия,
възприемането на клиента като индивид, със собствените му културални и етнически особености.
Процесът на психологическо подпомагане е ориентиран към намиране на личностната автентичност и
смисъл за клиента, към смекчаване на противоречието между реално и желано. От получената обратна
връзка съдим, че дори и краткотрайните като продължителност консултации имат позитивен ефект,
стига клиентът да е усетил индивидуално внимание, разбиране и загриженост по случая му.
The current report presents the practical experience of the psychologists working with illegal foreigners in
Bulgaria in Special Centers for Temporary Accommodation of Foreigners /SCTAF/. The report focuses on the
analysis of the specific needs and characteristics of the target group; basic psychological methods and specific
techniques of work in the special centers.
In SCTAF - Directorate "Migration" to the General Directorate "Border Police"-Ministry of Interior, stay third
countries’ citizens with imposing administrative measures for which there are obstacles for immediate removal
from the country. In these centers is organized the transportation or expulsion of the emigrants to the border of
the Republic of Bulgaria.
At the SCTAF are accommodated third countries’ citizens with imposing coercive administrative measures, for
whom there are obstacles for immediate deportation or expulsion from Bulgaria. In this kind of institutions there
is tension and negative mood among residents. The reasons about these obstacles are the actual situation of
limited movement of people inside the center, the different ethnic group of foreigners forced to live together and
the vast cultural differences among them. Sometimes the accommodation is prolonged and the centers are
overpopulated. Foreigners feel uncertainty about their future life prospects. They are frequently experiencing
negative emotions, fantasies and fears. The sense of distrust and suspicion grows and that makes them ready to
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react defensively and aggressively. In the centers often are crises situations and riots. That is why the job of the
psychologist is dynamic and prevention orientated. Face to face contact with both foreigners and employees is
important to be continuous.
Psychological support in SCTAF most often takes the form of individual counseling. It is crucial that the
consultant is genuine and empathic. He needs to percept the client as an individual with its own cultural and
ethnic characteristics. The process of psychological support is oriented towards finding a personal identity and
meaning for the client. According to the feedback we judge that even short-term counseling have a positive effect
if the client has felt attention, understanding and concern about his case.

Противодействието на незаконната миграция се приема като много сериозна
национална задача, свързана с отговорностите и партньорството с ЕС, с ангажиментите в
изпълнението на общите договорености и с националната сигурност на страната.
Проблемът с миграционната вълна е относително нов за България. До 1989 г.
държавата ни е със строг охранителен режим на границите и на практика бежански поток не
съществува. Към настоящия момент, заедно с бежанския поток, се увеличава броят на
незаконно пребиваващите чужденци на територията на Република България. Политиката по
тяхното връщане в страните по произход изисква редица специализирани дейности. Така, в
открития още през 2006 г. в град София Специален дом за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция” към Главна дирекция „Гранична полиция” –
МВР, започва настаняването на граждани от трети държави с наложени принудителни
административни мерки, за които съществуват пречки за незабавното им извеждане от
страната, с цел организиране на отвеждането до границата на Република България или
експулсирането им.
Настаняването на незаконно пребиваващи чужденци в СДВНЧ не е средство за
наказание, а представлява обезпечителна мярка на последващо извеждане.
Дейностите по връщането в страните по произход се осъществяват в съответствие със
Стратегическата програма за интегрирано управление на връщането, като част от
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020).
Ефективната политика на Република България, както в областта на доброволното, така
и в областта на принудителното връщане, е неделима част и основен елемент от цялостната
национална миграционна политика и управление на миграционните потоци. Тя е важен
инструмент за противодействие на незаконната миграция и се съчетава със система за
управление на границите и политиката на убежище, както и с подходящи механизми за
законен прием и интеграция.
Очертават се основно две групи лица, настанявани в последствие в СДВНЧ:
1. Целящи получаване на бежански и хуманитарен статут граждани от
държави с масови безредици и военни действия. Най-често произхождат от непълни
семейства, били са свидетели на сцени с насилие, жестокости и убийства, включително на
техни роднини и близки, понесли са тежки психични травми. Това е по-ниско рискова група
от гледна точка на реда в дома.
2. Други групи чужденци, в незаконен престой:
 лица, които са останали след разрешения им срок в страната или след изтичане
срока по визите;
 нелегално преминали границата на Република България;
 чужденци, намиращи се на територията на страната и за които България има
отговорността по прилагане на Регламент ЕО №343/2003 г. на Съвета на Европа;
 чужденци, които след отказ за получаване на закрила по Закона за убежището и
бежанците, не са напуснали Република България в указания срок;
 чужденци, извършили умишлено престъпление на територията на Република
България, за което българското законодателство предвижда повече от три години
наказание „лишаване от свобода“. (Таблица 1)
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Таблица 1.Настанени в СДВНЧ за периода 2012-2014г
Година

Брой настанени

2012г.
2013г.
до 31.08.2014г.

2016
9833
2308

Прехвърлени
към Държавна Агенция за
бежанците
1010
8504
2010

С изпълнени принудителни
административни мерки
375
625
622

Обикновено нелегално пребиваващите чужденци, впоследствие настанени в СДВНЧ,
са водени от стремеж за намиране на по-добър жизнен стандарт. Заложили са всички лични
ресурси, ориентирани към западните европейски държави, а България се явява транзитна
зона за тях. Във всички групи преобладават лицата, които укриват своята самоличност.
В актуалната ситуация и след започването на войната в Сирия през март 2011г., в
СДВНЧ повечето от настанените се представят като сирийски граждани, очаквайки да
добият благоразположението на служителите от държавната администрация. Съобразно
икономическата и политическа обстановка се променят и топ националностите от настанени
чужденци.
Топ националности, настанени в СДВНЧ за 2012г. Сирия
Афганистан

Пакистан
Кот Дивоар
Мароко

Ирак

Сирия

Алжир
Мали
Палестина

Палестина
Мали
Алжир

Афганистан
Ирак

Мароко
Кот Дивоар
Пакистан

Топ националности, настанени в СДВНЧ за 2013г.
Мароко

Ирак

Палестина

Сирия
Афганистан

Мали
Алжир

Алжир

Сирия

Мали
Ирак

Афганистан

Мароко
Палестина

Топ националности, настанени в СДВЧ към 31.08.2014г.
Мароко
Тунис
Иран

Афганистан

Алжир
Ирак

Сирия

Ирак

Сирия

Иран
Алжир

Афганистан

Тунис
Мароко

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1445

Сред настанените чужденци в СДВНЧ, съществува явно психично напрежение,
дължащо се на няколко основни фактора:
1. Състояние на безпомощност вследствие на преживени психични травми:
• В родните си страни много от настанените са се сблъскали с тежки травмиращи
събития. Често са насилствено принудени да напуснат домовете си. Децата са
свидетели на родителските притеснения и обща житейска нестабилност. Твърде е
възможно да нямат спомен за период на стабилност;

•

•

Пътуването до страна, в която да бъдат приютени е източник на допълнителен
стрес. Може да са минали месеци на пътуване и животозастрашаващи опасности.
През този период е възможно децата да са загубили родителите си, поради
инцидент или да са предадени в ръцете на контрабандисти, тъй като биха имали
по-голям шанс за спечелване на бежански статут;

Пристигането в България може да бъде повод за допълнителни трудности, тъй като
голяма част остават дълго в центрове, докато чакат статут и докато намерят начин
да се интегрират в обществото. Този период се смята за време на „повторна
травма”, поради проблемите, с които се сблъскват на място. На децата може да се
наложи преждевременно да влязат в роля на възрастни, което отново поражда
психично напрежение.
2. Липса на яснота относно ситуацията, в която се намират и перспективата
за бъдещето - този вакуум и невъзможността да контролират или влияят върху ситуацията
пораждат остър дистрес. Недостигът на информация се замества с мрачни фантазии и
страхове за бъдещето. Засилват се чувството на недоверие и подозрителност, готовността да
реагират отбранително и конфликтно.
3. Динамика на психичните състояния – непосредствено след задържането
им у чужденците се наблюдават реакции на вцепенение и чувство за безпомощност. Това
постепенно се замества от опозиционно поведение и гняв, произтичащи от голямото
разминаване с очакванията им за прием в страна от ЕС. Състоянието на неопределеност и
неизвестност за бъдещето, в съчетание с лошите битови условия и крайно ограничения
материален ресурс, са предпоставка за засилване на напрежението и недоволството.
4. Конфликти между отделните групи настанени – за очакващите бежански
статут перспективите са по-добри и това предизвиква негодувание в групата чужденци,
които вече са получили отказ за получаване на закрила и хуманитарен статут.
5. Принадлежността към различни етнически и културални групи, често е повод
за сблъсъци.
В този тип институции съществува напрежение и отрицателен фон на настроение сред
настанените. Често се стига до кризисни състояния, а понякога и до бунтове. Ето защо
работата на психолога е динамична, превантивно ориентирана и изисква непрекъснат
активен контакт както с чужденците, така и със служителите, работещи в дома.
Длъжностните отговорности на психолога в СДВНЧ са:
1. По отношение на настанените чужденци:
 Осъществяване на психопрофилактика и превенция на стреса и агресивното
поведение сред настанените;
 Извършване на психологични интервенции при кризисни индивидуални състояния
и суицидни опити;
 Участие в организирането и провеждането на административни и социални
мероприятия с настанените, подлежащи на принудително извеждане от страната, в
зависимост от конкретната необходимост;
 Консултативна и психотерапевтична работа;
 Диагностика и изготвяне на анализ за състоянието и тенденциите в развитието на
общностите от настанени.
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2. По отношение на служителите, които работят в СДВНЧ:
 Методическо обезпечаване дейността на интервюистите по отношение на
психичния статус на чужденците в СДВНЧ;
 Подпомагане интервюистите в процеса на изучаване на настанените чужденци,
техните групи и общности и в реализацията на подходяща консултативнокорекционна работа;
 Консултиране на всички служители за установяване на подходи към чужденците;
 Психопрофилактика и обучение на служителите по превенция на професионалния
стрес;
 Индивидуално консултиране на служители и членове на техните семейства.
Заявките за осигуряване на психологично подпомагане на настанените чужденци са
предимно по тяхна собствена инициатива, както и по препоръка на интервюистите,
командирите на отделения, медицинското лице или полицейският инспектор. Формата, под
която се осъществява то най-често, е индивидуалната консултация. От изключително
значение е проявата на емпатия, зачитането на клиента като индивид със собствените му
културални и етнически особености.
Настанените чужденци, търсещи контакт с психолог могат да бъдат разгледани в
няколко групи:
• с въпроси от административен характер – информация за развитието на
случая им, дата за депортиране, отговор на подадена молба до Дирекция
„Миграция“, съдействие за придвижване на документи и други;
• със социални искания – оплаквания от битовите условия в дома, липсата на
достатъчно лично пространство; конфликтуване и кражби;
• със соматични оплаквания – безсъние, главоболие, умора, липса на апетит,
обостряне на хронични физически заболявания.
Психологическите прояви на напрежението, независимо от първопричината, най-често
са депресивно настроение, плач, тъга, тревожност, враждебно поведение, страх, че ще се
случи нещо лошо, безсъние, кошмари, раздразнителност, гневни изблици, заплахи и
осъществяване на самонаранявания.
Основните проблеми, които се засягат в процеса на консултациите, най-общо се
обособяват в три групи:
• проблеми, касаещи миналото - свързани с напускането на родината, дома, загубата
и смъртта на близки хора, загубата на работа, кариера, загубата на бежански
статут, преживяни травматични ситуации, тъгата по семейството и пораждащото се
безпокойство, че не може да оправдаят очакванията от страна на близките;
• проблеми, касаещи настоящето, свързани с адаптацията в СДВНЧ - език, климат,
култура, условията на ограничено придвижване, храна, правилата и изискванията
за спазване на вътрешния ред в дома, финансови затруднения;
• проблеми, касаещи бъдещето – разминаване между целеположеното от тях и
реалностите, неясни перспективи, жизнени планове и страхове. Нерядко са
случаите на настанени, изпаднали в екзистенциална криза, следствие на
неосъществени планове за себереализация в Западна Европа и налагащото се
принудително депортиране в родната страна.
Успешни за всички групи, търсещи подкрепа са клиент-центрираното,
логотерапевтичното и резилианс-ориентирано консултиране, в центъра, на които стои
отношение, атмосфера и подкрепа, както и насочване на погледа върху проблематичната
ситуация от позицията на чужденеца. Използват се също така арт-терапевтични,
психодраматични и техники за осмисляне и интегриране на събития в житейската история.
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В процеса на консултиране важни са:
• емпатийно свързване и активно слушане – разглеждане на проблемната ситуация
от позицията на чужденеца, отразяване на чувствата му и даване на възможност да
разтовари натрупаното напрежение;
• изострено внимание към случващото се и следене за евентуални признаци на
безпокойство или повишаващо се напрежение у чужденеца по време на процеса;
• толерантност към различията по отношение на култура, ценности и виждания за
света;
• търпение – налага се процедурните правила да се актуализират многократно, тъй
като за чужденците нашите закони, очаквания и поведенчески норми не носят
същия смисъл;
• създаване на усещане за подкрепа и позитивиране – възстановяване на
самоуважението и гордостта, които емигрантският житейски опит им е отнел и от
там стабилизиране на самооценката;
• разширяване на гледната точка за актуалната ситуация, обобщаване, работа с
метафори, поставяне на фокус върху краткосрочни и средносрочни цели.
По време на консултативния процес е важно, чужденеца да се възприема като личност
и да се използват силните му страни – чувство за хумор, начин на общуване, светоглед,
житейски умения и интереси. Осъществява се подпомагане в процеса на намиране на
личностния смисъл, смекчаване на противоречието между реалното и идеалното Аз.
Друга специфика на консултативната работа с настанени е, че голяма част от тях за
първи път в СДВНЧ разбират каква е функцията на психолога (често непопулярен в
арабската и африканската култура). Сесиите обикновено са краткотрайни, самите
консултирани лица имат потребност от незабавно стабилизиране на емоционалното им
състояние. От получената обратна връзка съдим, че този специфичен стил има позитивен
ефект - чужденецът усеща индивидуално внимание и загриженост, спада напрежението.
Наложително е да се отчита факта, че голяма част от настанените чужденци, търсещи
подкрепа, са с ниско ниво на интелигентност. В тези случаи, най-подходящо е да се даде
максимална свобода за изразяването на чувствата, а консултантът само да рефлектира
случващото се. Чужденецът се успокоява, поради липса на опасност да му бъдат наложени
ценности и модели, които той обективно не може да интернализира. Дори само
изслушването в тези ситуации е предпоставка за редуциране на напрежението и база за
бъдеща работа за положително изменение и личностен ръст.
Важно е да се има предвид, че понякога безусловното положително отношение от
страна на психолога към настанените ги прави капризни, агресивни или пробужда желание
за доминиране и манипулиране. В такива случаи може да се премине постепенно към подирективни техники, отново в рамките на хуманистичния подход.
Спецификата на психологическата работа с настанени жени, гражданки на трети
държави се определя, най-често, от споделените, дълго време пазени и неотработени чувства,
породени от травми – физическо, емоционално насилие, изтезания и унизително отнасяне.
Жените изпитват силни страхове, изразена несигурност и чувство за вина. Особено трудно е
по време на първия контакт. От психолога се изисква да удържи продължителното
мъчително мълчание на преживяната от чужденката травма и да намери съответен изказ на
своето разбиране на нейните чувства. Необходимо е в консултативната работа да се вплете
психообразователна част, която да способства приемането на европейските подходи в
подобен род травматични преживявания. Най-много усилия и време в процеса на
консултиране се изисква за емпатийно свързване и пораждане на доверие.
Друг тип дейност, в която се налага включването на психолог, е посредничество при
конфликти и овладяване на протестно поведение. Най-често, участниците в такива ситуации
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са с антисоциални и гранични личностни особености. Те са изразено манипулативни,
пренебрегващи норми и изисквания, с много нисък праг на фрустрация, лесен изблик на
агресия, липса на угризения, чувство за вина и отговорност, безразличие или
рационализиране спрямо причинени върху околните наранявания. Впечатление правят и
инфантилните реакции на гневните чужденци – тръшкане, недоволство, плач, ритане,
блъскане, поради невъзможност да постигнат желаното. За успешното разрешаване на
подобни кризисни ситуации от значение е присъствието на психолога, приемането на
чувствата, но и твърдото придържане към важността на изискванията за ред и правила в
СДВНЧ.
Тежка и отговорна е ролята на психолога при провеждане на кризисна интервенция на
чужденци, самонаранили се или извършили опит за самонараняване и суицид. С цел
преодоляване на деструктивното поведение, психологът извършва диагностика на
ситуацията, овладява афективното напрежение и се опитва да повлияе върху поведението на
чужденеца чрез предлагане на социално приемливи стратегии за справяне. Специфичното в
подобни ситуации е необходимостта от креативни хрумвания, които да спомогнат за
изменение на нагласите и да са база за отместване от фиксацията, породила кризисното
поведение.
Друго усложняващо обстоятелство, съпътстващо работата на психолога в СДВНЧ, е
необходимостта да се използва преводач, тъй като голяма част от настанените говорят
единствено родния си език. Специфичното в случая е прецизното предварително договаряне
с преводача и запознаването му с особеностите на консултативния процес. Понякога
професионалните преводачи не достигат и се налага използване на непрофесионални – от
групата на настанените, които владеят български език. По време на разговора е важно се
следят невербалните реакции на настанения, които показват дали се чувства комфортно или
не, дали посланието е стигнало до него.
Работата на психолога в СДВНЧ е необходимо да бъде активна, в непрекъснат контакт
с различните звена и превантивно ориентирана. Важно е екипното взаимодействие да е
синхронизирано, за да бъдат овладявани критичните инциденти и да се поддържа нормална
атмосфера сред настанените.
Най-голям брой служители на СДВНЧ, с които взаимодейства психологът по повод
изпълнение на своите функции, се очертават полицаите от „Звено за охрана“. Последните
изпълняват своите професионални ангажименти в специфична среда и взаимодействие, в
близък контакт с чужденците. С полицаите се провеждат тренинги и обучения, насочени към
развитие на умения за общуване с настанените и за подобряване способностите за
наблюдение на техните поведенчески изяви. Психолозите допринасят за усъвършенстване на
специфичните взаимодействия в сложната работна среда, способствайки развитието на
зрителната и слухова ориентация на служителите. Подпомагане се осъществява и под
формата на индивидуално и фамилно консултиране за работещите в дома.
Ролята на психолога се оказва съществена за овладяване на кризисни ситуации сред
настанените в дома, за преодоляване на стреса сред служителите, но липсва ефективна
програма за обмен на добри практики с други специалисти, работещи в тази сфера.
Необходимо е изграждане на мрежа за сътрудничество с държавни институции и
неправителствени организации с цел прилагане на по-адекватни подходи в специфичната
работа с граждани от трети държави.
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МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО
НА ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО
НА СЪСТОЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕН АФЕКТ У ИНДИВИДА
METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR EXPERT PSYCHOLOGICAL
ASSESSMENT OF THE EXISTENCE OF A STATE OF PHYSIOLOGICAL
AFFECT OF THE INDIVIDUAL
Георги Валериев Кирилов, СУ „Св. Климент Охридски“
РЕЗЮМЕ: Докладът има за цел да очертае методологията на съдебно-психиатричната/психологична
експертиза и най-често срещаните непълнотина становищата в експертните оценки на вещи лица с
недостатъчна подготовка в областта на съдебната експертиза относно изготвяне на становища, касаещи
наличието на състояние на физиологичен афект у индивида.
Ключови думи: физиологичен афект, методология, психична дейност, психична годност, експертна
компетентност, грешки на експерта
SUMMARY: The report aims to outline the methodology of forensic psychiatric / psychological report and the
most common deficiencies in the expert opinions of assessments of a state of physiological affect made by experts
with insufficient training in the areas of forensic and courtexpertise.
Keywords: physiological affect, methodology, mental activities, mental fitness, capacity,
mistakes

expertise, expert

В съдебно-психиатричната и психологичната експертна дейност има области, които
продължават да бъдат предизвикателство за специалистите вещи лица. Една от тези области
е преценката за наличието или отсъствието на афект при извършен деликт. Различни автори
коментират, че афектът като характеристика и фокус на психологията е един от най-слабо
разбраните и най-трудни проблеми [1]. В психологията понятието „aфект“ е доста широко
използвано и/или се отнася до широк обхват от понятия и феномени, включващи чувствата,
емоциите, настроенията, мотивацията и определени импулси и инстинкти [1]. Теоретиците и
изследователите са подхождали към афекта по многобройни начини, което допълнително
затруднява разбирането за понятието, като същевременно води до неговото разширяване. От
друга страна в ежедневната си клинична практика специалистите често смесват [2] и
употребяват като синоними различни термини и понятия, описвайки различни състояния и
явления в емоционалния живот, което води до допълнително объркване и смесване на
понятията. В съдебно-психологичната и съдебно-психиатричната практика понятието
„афект“ се използва за означаване на кратковременните разстройства на съзнанието. П.
Маринов и В. Велинов ги определят за изключително редки и приемат, че те са един от
главните проблеми на съдебната психиатрия. Всичко това налага необходимостта от
извършването на детайлен анализ върху понятието „афект“ и използването му за целите на
съдебната експертна дейност, като същевременно бъде поставен акцент върху
методологичните принципи, които вещите лица следва да спазват при изготвянето на
експертни оценки, касаещи наличието на физиологичен афект.
Афект от лат. Affectus означава душевно вълнение, страст. По своята структура
aфектът представлява сложен психичен процес.С. Л. Рубинщайн определя понятието „афект“
като „стремително и бурно протичащ емоционален процес с взривен характер, който може да
доведе до намаляване на волевия контрол и да подтикне към неконтролируемо действие“(3).
В правото понятието „афект“ се определя като „психично състояние на силно душевно
вълнение и емоционална възбуда, което се отразява върху способността за разумни
съображения и контролиране на действията (4)“. От гледна точка на наказателното право
афектът се разглежда в две своиразновидности „физиологичен афект“ и „патологичен
афект“. За разлика от патологичния афект, който води до невменяемост, с понятието
„физиологичен афект“ се означава афект, който „не изключва възможността за контролиране

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1451

на поведението‘ (4). В случаите на извършен деликт афектът, предизвикан от пострадалия с
противозаконно действие, дава основание за преквалифициране на деянието в по-леко,
респективно за смекчаване на отговорността (4). В Наказателния кодекс вместо термина
„афект“ се използва „състояние на силно раздразнение“(4).
В психологичната и психиатричната практика се обсъждат различни варианти на
афектите (емоциите), които се разглеждат като „свръхсилни емоции“ (5) и емоционален
взрив, който протича с обилни вегетативни прояви. Най-общоте биха могли да бъдат
категоризирани в две основни групи: „стенични емоции“, такива, които активират
психичната и действена активност на индивида, като радост, гняв и др., и „астенични“- тези,
които потискат активността и инициативността, като скръб, печал, мъка и др. Афективните
разстройства могат да бъдат систематизирани в пет основни категории, както следва:
„патологично усилени“ – еуфория, дисфория, хипертимия, дистимия; „патологично
отслабени“ – „апатия“, „анестезия долороса“. Някои заболявания водят до конкретна
патология в емоционалната сфера – „паратимия“, „екстаз“, недоумение и др.
В съдебно-психологичната и съдебно-психиатричната практика се обсъждат различни
варианти на афекта – „физиологичен афект“, „патологичен“, който представлява
краткотрайно помрачение на съзнанието, „аномален“ – при психично непълноценни
индивиди и „физиологичен афект на патологичен терен“. Такива са: “кататимен афект“ –
емоционално деформирани постъпки, без дисоциация между гностичните (висши
когнитивни) и протопатичните (емоционално-нагонни) позиции (невротични състояния и
патологично развитие на личността). „Холотимен афект“ – поляризация на емоционалната
нагласа – депресивна и маниакална, с преобладаване на протопатичната ефективност
(афективни психози). „Паратимен афект“ – изразена дисоциация между гностичните и
протопатичните прояви, с налудности и халюцинации, неадекватна импулсивна афективност
(шизофрения). „Експлозивен афект“ – съвместяване на застоен афект с избухливост и
импулсивност (епилепсия, някои психопатнии органични разновидности). „Дементен афект“
в зависимост от характера и степента на интелектуалните поражения; прогресивно оголване
на примитивни импулси и влечения.
В литературата липсват достатъчно научни публикации по отношение на афекта и
особено по отношение на методологията за изготвянето на експертизите и на параметрите,
които всяко вещо лице - психиатър или психолог, следва да съобразява. Поради това е
необходимо да се очертаят основните методологични принципи, към които е
препоръчително да се придържат вещите лица - психиатри и психолози, които дават
експертни заключения, касаещи деликт, извършен в състояние на афект.
1. Първият и основен методологичен въпрос се свежда до необходимостта в съдебнопсихологичната и съдебно-психиатричната практика да се направи базисно и
категорично разграничаване на правната категория „силно раздразнено състояние“ и
психологично-клиничната „физиологичен афект“ и едва тогава да се търсят общите
параметри и идентичност.Под силно раздразнение се разбира такова състояние, при
което съзнанието на дееца е овладяно до такава степен от чувствата, че волята му се
определя предимно от тях. Касае се за физиологичен афект, при който е налице само
едно ограничение в значителна степен навъзможността за ръководене на постъпките
по смисъла на чл.33 от НК, а не до патологичен, при който е изключена способността
на дееца да ръководи постъпките си. Понятието „физиологичен афект“, в неговата
психологично-клинична категория, се разбира състояние, което се отличава с
уникалност и неповторимост на момента. Основна характеристика на физиологичния
афект е холистичноста – участва цялостната личност, а не отделни нейни елементи.
Съществените страни са:външни на личността обстоятелства и фактори -уникалност
на момента, неповторимост, когато се разгръща силно душевно вълнение, силна
реакция, „разтърсваща съзнанието”, с интензивно влияние върху мислите,
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асоциациите, когницията, при нарушена перцепция и нарушен контрол върху
поведението, придружен от видими телесни явления и последствия, с прояви от
страна на мимиката, сърдечната дейност, дихателната дейност, ендокринната система,
тазовите резервоари, кръвното налягане, органите на секрецията, зениците, при
стеснено съзнание,затруднения на перцепцията, със снижена възможност за
осъзнаване на извършваните действия, затруднен самоконтрол и нарушена критична
оценка на постъпките. Характерни са внезапността на възникването,
непосредствената връзка между повод и поведение, наличната връзка с реалността
(макар и много лабилна), неточна, но налична енграма. Предпоставки за такова
преживяване и поведение могат да бъдат базисни личностови: изначална емотивност,
импулсивност, експлозивност, възрастови преходи, минимална мозъчна увреда. Освен
тях могат да се намесват ситуативни обстоятелства (или фактори) - дестабилизиращи
състояния и ситуации (стрес, умора, безсъние, боледуване, изтощение и подобни),
трайни и преходни ситуации и особености, предшестващи емоции и настроение (вкл.
кумулиран афект). Условия за възникване са конфликтна ситуация надхвърляща
възможностите за справяне на индивида, водеща до неадекватни решения (индивидът
се чувства принуден да действа според субективната си същност, но не намира
адекватни способи), животозастрашаващи ситуации, действия (изказвания) на
околните, които дълбоко засягат личността или близките, както и особености на
личността и на състоянието на субекта; базисни параметри, временни функционални
състояния. Механизмът е от интеграцията между базисни качества на личността,
индивидуална стойност на фактора, моментно състояние на индивида, при
непосредствена връзка между предизвикателството и афектогенното действие и
незабавно изпълнение на действието, при критични условияна дефицит на време и на
личностов капацитет и параметри на ситуацията, която често е неочаквана. Освен
реалните предизвикващи събития, възможно е да се намесва и механизмът на
проекция на минали събития в настоящия момент.Динамиката е характерна – с
начална фаза, изпълнена с емоционално напрежение, усещане за субективна
безизходица, която се разгръща в същинска действена фаза при частично стеснение на
съзнанието, фрагментирани възприятия, нарушен контрол върху поведението и
последващ бърз изход – стихване на емоцията, отпадналост, психична и физическа
астения, понякога емоционално безразличие до „отнесеност”, понякога с неподредено
поведение до „обърканост“, понякога неясно чувство на вина.
2. В съдебно-психологичната и съдебно-психиатричната практика, често пъти се
наблюдава смесване, от страна на възлагащите експертизата институции, на правните
и психологично-клиничните категории на физиологичния афект, уплахата и
смущението /Решение № 183 от 12 октомври 1992 г. по н. д. № 202/92 г., вБюлетин на
Върховния съд, бр. 12/1992 г., пор. № 11 „състоянието на страхов физиологичен афект
включва и уплахата по смисъла на чл. 12, ал. 3 НК. и решение № 133 от 3 юли 1995 г.
по н. д. № 2/95 г., I н.о. Бюлетин на Върховния съд, бр. 7/1995 г., пор. № 4
„състоянието на силно раздразнение представлява внезапно възникнало силно
душевно вълнение (физиологичен афект), при което чувствата завладяват до такава
степен съзнанието на дееца, че волята му се подчинява на тези чувства. волевата
способност на дееца да ръководи постъпките си не се изключва, а само значително
отслабва. състоянието на силно раздразнение е краткотрайно и поради това всички
обстоятелства, предвидени в състава на престъплението по чл. 118 НК, трябва да
се осъществят за кратко време.“/. Припокриването както на звученето, така и на
влаганото съдържание е неизбежно, но все пак могат да се очертаят някои
терминологични нюанси. Непонятно за психолога и психиатъра остава обединяването
им в един законов текст, след като те носят достатъчно различнои специфично
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съдържание. „Уплахата“ би могла да се анализира като състояние, сходно или дори
аналогично със състоянието „страх“, а „смущението“ – с „обърканост“. Но тези
паралели не са намерили недвусмислено потвърждение в професионалната
терминология. Уместно е да се припомнят текстовете от базисни ръководства по
наказателно право, където се приема, че това са особени психични състояния - уплаха
(силен страх) и смущение (дезориентиране и объркване). И още – уплахата би могло
да се интерпретира предимно като емоционален феномен, а смущението – като
интелектуално-мисловен. Под уплаха се разбира чувство на силен страх, а
смущението е особено психологично състояние, при което действащият не може
обективно да прецени всички обстоятелства по конкретния случай и в значителна
степен е ограничена възможността му правилно да оцени обстановката и да подбере
съответно поведение. При уплахата и смущението са налице някои общи
предпоставки. Това от една страна са базисните личностови особености (респ.
личностова патология), които създават условия (или затруднения) в пълноценното
контролиране на емоциите и/или в пълноценното рационализиране на
преживяванията. Ориентирането на преживяванията към адекватност, към уплаха или
към смущение, се формира от личностовата структура и балансираност. От друга
страна следва да бъдат съобразявани моментните ресурси на личността, които могат
да бъдат пълноценни или смутени. От трета странане бива да се пренебрегва базисния
когнитивен потенциал като предпоставка за пълноценна (или дефектна) ориентация в
сложни ситуации. Друг сходен елемент е внезапността на действието на стимула,
който се преживява като застрашителен. Повлияването от някои ПАВ също би могло
да засили по-специално преживяването и реагирането под формата на смущение
(обърканост), но тогава механизмът на възникването остава все пак предимно
интоксикационен, а не толкова психологичен. Нарушения на перцепцията и спомена
също могат да бъдат маркирани, като те носят белези, сходни с тези при
физиологичния афект – непълнота, регистриране само на най-съществените обекти,
нарушения на последователността, необичайни съчетания и подобни. Вегетативните
прояви са по-характерни при уплахата (страха) и не така типични при смущението
(объркването). В базисни психиатрични ръководства се подчертава, че страхът е
негативна емоционална реакция спрямо събития, заплашващи индивида или неговото
близко обкръжение. Освен това се коментира и понятието „стряскане", което изразява
непосредствената остра реакция на внезапен сигнал за евентуално нападение като
най-примитивна и най-рефлекторна реакция за себесъхранение. При човека острото
чувство на уплаха стихва при оценка на сигнала като незастрашителен или обратно –
нараства до степен на по-продължителен страх в зависимост от това дали е било
реално застрашено физическото или моралното оцеляване. Към тези коментари е
необходимо да се добави, че това преживяване се съпровожда от активиране на
архаични мозъчни структури, което води до реални вегетативни прояви, най-често с
общо мобилизиращ характер, но понякога и с парализиращ. И в начините на
преживяване обаче, и във формите на реагиране, се наслагват чисто човешките и
уникални по своята степен на развитие психични възможности - способностите да се
осъзнават, запомнят, предвиждат, планират, променят и овладяват житейските
ситуации на основата на жизнения опит и познание за света. Последователността на
преживяването е характерна – първоначална вцепененост, последвана от вегетативна
реакция и накрая действия, които носят белезите на непълноценна и нерационална
активност, дори свръхактивност. От своя страна смущението, за разлика от уплахата,
се съпровожда предимно от затруднения във фината ориентация, в анализа и оценката
на детайлите и нюансите, в пълноценното възприемане, както на обективната
реалност, така и на субективните преживявания, невъзможност за пълноценно и фино
осмисляне на реалността. В степенен аспект, наред с невъзможността от

1454

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

предприемане на адекватни целенасочени действия, може да бъдат смутени дори и
стереотипните действия.
3. Третият методологичен въпрос е свързан с ясното очертаване на предпоставките,
условията, механизма, параметрите и динамиката на възникване. Тук е редно да се
отбележи, че водещите предпоставки за възникването на физиологичен афект са
преди всичко личностовите особености на индивида, които се отнасят до неговата
изначална емотивност, импулсивност и експлозивност. Теизключително много
зависят от базисните възможностите на индивида да упражнява контрол върху
емоционалните си преживявания и поведение. Тепърва следва да се проучи въпросът
доколко индивидуалният опит, свързан с попадане в ситуации на фрустрация, има
отношение към улесняването или затруднението в разгръщане на реакция в следствие
на физиологичен афект. Като допълнение следва да се отбележи, че възрастовите
преходи и минималната мозъчна увреда, също обуславят по-лесното разгръщане на
физиологичния афект. Изключително важно е да се подчертае, че дестабилизиращите
състояния и ситуации, които надвишават индивидуалните личностови особености на
индивида за справяне, също биха могли да улеснят разгръщането на физиологичен
афект. Такива са повишеният стрес, умората, безсънието, изтощението, както
физическо, така и соматично и други.Условиятаза възникванеса свързани с
конфликтна ситуация и неадекватни решения - индивидът се чувства принуден да
действа според субективната си същност, но не намира адекватни способи;
животозастрашаващите ситуации също обуславят възникването на физиологичен
афект; действия на околните, които се преживяват от индивида като дълбоко засягащи
личността му. Механизмите на възникванеса свързани с интеграция между базисни
качества на личността, индивидуална стойност на фактора и моментното състояние на
индивида. Следва да има непосредствена връзка между предизвикателството и
афектогенното действие и неговото незабавно изпълнение. Ситуацията следва да се
преживява като неочаквана и най-често се свързва с провокация от страна на
потърпевшия (заплаха, насилие, издевателство, подигравка, тежко оскърбление,
цинично унижение и пр., грубо нарушение на правата и интересите), които водят до
загуба на рационален самоконтрол и импулсивност на решенията и постъпките.
Параметрите на възникване са свързани с внезапно възникване; силно и
относително краткотрайно емоционално състояние; изключителна степен на
емоционалното напрежение; грубо обхващане на цялата психика (емоции, когниция,
перцепция, поведение); стеснение на съзнанието; възможна нарушена координация и
характерни вегетативни прояви. Динамиката на възникване на физиологичния афект
се разполага в следните фази: начална фаза – емоционално напрежение с усещане за
субективна безизходица; същинска фаза – отличава се с частично стеснение на
съзнанието, фрагментирност на възприятията и нарушен контрол върху поведението.
Психичните прояви в тази фаза следва да са свързани със стесняване на съзнанието,
нарушена перцепция, преходни дереализационни и деперсонализационни
преживявания. Характерни особености на същинската фаза са нейното екстремно
нарастване, незабавно действие, скъсен и отслабен самоконтрол до импулсивна
неефективност, невъзможност за обсъждане на алтернативно поведение, основни
гневно-възмездителни или страхово-защитни преживявания на фона на характерни
вегетативни прояви; изход или фаза на изчерпване – стихване на емоцията,
отпадналост, психична и физическа астения, понякога емоционално безразличие до
степен на „отнесеност”. Тази фаза се преживява като преходно състояние на
обърканост, астенизация, понякога елементи на вина, основни емоции от негативния
регистър и тенденция към неподредено поведение с елементи на обърканост.
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4. Четвъртият методологичен въпрос е свързан с необходимостта от ясно разграничаване
между физиологичен и патологичен афект. При физиологичния афект възбудата е
интензивна за разлика от свърхинтензивната възбуда при патологичния афект.
Причината за възникване на физиологичен афект е психологична и следва да е
съответна, за разлика от онази при патологичния афект, която често пъти
епатологична, несъответна или липсва. Основната разлика се състои в яснотата на
съзнанието, която при патологичния афект е помрачена. В състояние на физиологичен
афект съзнанието е стеснено. Речта при физиологичния афект е леко засегната и се
характеризира с непоследователност, за разлика от патологичния афект, когато тя е
патологично нарушена. Критичността, макар и отслабена, все пак е налична в
ситуация на физиологичен афект, докато при патологичния афект, тя е неналична.
Асоциациите при патологичния афект са болестно нарушени и се отличават с
разноплановост на асоциативния поток. Когницията и перцепцията при
физиологичния афект са потиснати, а при патологичния афект са отсъстващи и/или
болестно променени.
5. Петият методологичен въпрос е свързан с необходимостта вещите лица –психолози и
психиатри – да направят детайлен ретроспективен анализ на данните, налични в
делото, като цялостно отчетат деликвентната ситуация, оценят компетентно и
цялостно личностовите особености на подекспертното лице и съобразят неговата
предиспозиция и базисен тип на отреагиране в ситуации на фрустрация и
затруднения, съобразявайки и коментирайки стратегиите му за справяне и личностова
насоченост. Следва да се направи детайлен анализ на психофизичното състояние на
индивиданепосредствено преди и по време на деянието, включително прием на
алкохол и ПАВ. Необходимо е да се анализират действията на извършителя, като
специално внимание се обърне на поводността, последователността на действията,
адекватността, мотивираността и наличния спомен за ситуацията. Особено важно е да
се обърне внимание на поведението на извършителя след деянието, както и на
отношението му към стореното. Необходимо е провеждане на детайлно психологично
изследване на лицето. Към настоящия момент все още няма утвърден стандарт в
изготвянето на съдебно-психологични експертизи, в които ясно и недвусмислено да
са очертани етапите на изследване и минимума от изследователски инструменти,
които следва да се прилагат в изготвянето на експертни оценки, в това число и такива
относно деликт, извършен в състояние на физиологичен афект. Диагностиката на
състоянията на афект изисква не само базови знания в областта на психологията и
психодиагностиката, но и овладяване на специализирани психодиагностични умения
и методики, които да подпомогнат вещото лице в изготвянето на експертното
заключение. Трябва да се има предвид, че съдебно-психологичното изследване по
отношение на състояние на физиологичен афект следва да включва освен цялостно
когнитивно изследване и оценка на личността посредством поне един структуриран
личностен въпросник и една проективна методика (паралелната оценка със
структурирани и проективни методики допринася за допълнителна верификация на
получените данни), както и провеждане на интервю, в рамките на което всички
впечатления и заключения от предходно проведени психодиагностични изследвания
да бъдат внимателно верифицирани. В хода на провеждането на интервюто е
необходимо акцент да бъде поставен и върху: индивидуалните психологични
особености на индивида и степента на неговата емоционална устойчивост; анализ на
специфичното психично състояние на подекспертния преди, по време на и след
осъществяване на деянието.
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6. Следващият методологичен проблем е специализираната подготовка на вещите
лица. В България при досегашната организация на подготовката на вещите лица,
тяхната компетентност за извършване на високоспециализирани експертизи най-често
е недостатъчна. Това се предопределя от обстоятелството, че институциите, които
дават базисната компетентност на специалиста и институциите, които ползват
неговата компетентност като вещо лице, нямат никакво сътрудничество помежду си,
нито общи интереси, общи стратегии или общи цели. Паралелно с това правосъдната
система, която ползва познанията и уменията на вещите лица, няма никаква система
за организирането на тяхното първоначално или поддържащо обучение в областта на
експертизата, за атестацията им, за лицензирането им, за доказването на експертната
им компетентност, за качествен и компетентен контрол върху съдържанието и
коректността на експертните заключения.
В заключение е необходимо само да се отбележи, че в светлината на методологията
на изготвянето на психологична експертна оценка относно наличието на състояние на
физиологичен афект у индивидаи други сходни психични състоянияса важни няколко
съществени елемента.
Някои от тях са характерни за всяка съдебнопсихиатрична или съдебнопсихологична
експертиза – това е дискоординацията между институциите, които създават
професионалистите със специални знания из областта на науката, изкуството или техниката
и институциите, които ползват експертите с такива знания. Общовалидно е и
обстоятелството, че вещото лице може да попадне в капана на собствените си преживявания,
да пренебрегне правилата на експертизата и да надхвърли рамките на експертната си
компетентност. Заслужава да се отбележи и относителната коректност на изходните данни,
които най-често са непълни.
По-специфични са отклоненията, които възникват в резултат на повърхностна
експертна и персонална подготовка – несъобразяване на вещото лице със собствените
емоции, неразпознаване на контрапреноса, отсъствието на контрол върху контрапреноса,
подчиняване на експертните заключения на клиничните и терапевтични правила, допускане
на екстраполативни и морфологизирани, а не на аргументирани оценки, предоверяване на
предходни клинични и диагностични оценки, предоверяване или тенденциозно обсъждане на
свидетелски показания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
НА ТРУДНОСТИТЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО-КОРЕКЦИОННАТА
РАБОТА С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
Емил Ангелов Маджаров-доцент, д-р, катедра“Психология“ на
Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“град Благоевград
PSYCHOLOGICAL MODEL OF INTERPRETATION
OF THE DIFFICULTIES IN EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTED
IN PENITENTIARY ESTABLISHMENTS
Emil Angelov Madzharov, Assos. Prof., PhD
В настоящата публикация се идентифицират основните трудности във възпитателната работа с осъдени
в пенитенциарните заведения, които следва да получат психологическа интерпретация. Те са свързани с
функционирането на затворническата субкултура, прекомерно ортодоксалното прилагане на
когнитивно-бихевиоралния подход, без да се рефлесксират неговите интервенции, непълното отчитане
на ролята на психичесиките защити, бариери и състояния на лишените от свобода и на слабостите в
стила на работа на пенитенциарните психолози и социални работници. Всички тези проблемини сфери се
интегрират в един цялостен модел, чрез който по-системно могат да се анализират и интрепретират. На
тази основа ще се разработват и по-обосновани препоръки за оптимизация на ресоциализационната
дейност.
This publication identifies the main difficulties in educational work with convicted in penitentiary establishments
which should receive psychological interpretation. They are related to the functioning of prison subculture, the
excessively orthodox application of cognitive-behavioural approach without reflex on its interventions, the
incomplete account of the role of psychic defences, barriers and states of prisoners, and to the weaknesses in the
style of work of penitentiary psychologists and social workers. All these problem areas are integrated into a
comprehensive model by which they can more systematically be analyzed and interpreted. On this basis will be
developed also more justified recommendations for optimization of re-socializing activities.

І.ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десет години трайно се очерта тенденцията на ниглижиране на
възпитателната работа с осъдените в местата за лишаване от свобода, като явно или
прикрито се обезцевяше нейната стойност и значение. Съвсем очевиден е спадът в
качеството, количеството и супервизията на възпитателните мероприятия. Редукцията на
възпитателните активности се съпровожда от намаляване на аналитичността и теоритичната
рефлексия по отношение на техните трудности и проблеми.
Всички тези явления се развиват на фона на променен криминален контингент, усвоил
сурогатите на индвидулистичния сценарий, чиято основа са повишените егоцентризъм и
агресия. Днешните лишени от свобода са силно наркотизирани, обременени с разнообразни
психически аномалии, ниско образовани и прекомерно отчуждени от обществото. Много от
тях го перцептират като враждебна реалност и развиват трайни негативни атитюди към
представителите на полицията, съда, затворите. В тази обстановка традиционните
възпитателни трудности с правонарушителите допълнително нарастват, което обуславя
актуалността на настоящото теоритично изследване.
ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ.
Цел на теоретичното изследване е изграждането на работещ интрепретационен модел
за обясняване на основните психологически трудности, които възникват в хода на
възпитателната работа с осъдени правонарушители, изтърпяващи ефективно наказанието
лишаване от свобода.
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Предмет на изследването са психологическите механизми, блокиращи успешната
реализация на различните възпитателно-корекционни въздействия.
Обект на изследването са трудностите, появяващи се в контекста на възпитателнокорекционната дейност с осъдени на лишаване от свобода.
Методиката на изследването включва анализ на специализираната пенитенциарнопсихологическа литература по проблема. Обобщаване на дълготгодишните резултати от
собствени непосредствени и включени наблюдения по отношение на възпитателни процес в
затворите през последните 15 години, както и аналитична интерпретация на материали от
супервизия на дейността на пенитенциарни социални работници и психолози, които са част
от личния ми архив.
ІІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ТРУДНОСТИТЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА.
Интензивно действащата затворническа субкултура и дефицитът от смислени
дейности за позитивно ангажиране на лишените от свобода допълнително комплицират
контакта между пенитенциарните психолози и социални работници от една страна и
лишените от свобода- от друга. Към това трябва да добавим и отсъствието на адекватна и
социалнопозитивна среда (близки родственици и приятели) на осъдените. Голяма част от тях
изпитват сериозен дефицит от социална подкрепа или имат контакти с криминална
ориентация.
Всеки социален работник и психолог създава собствен стил на възпитанелна работа с
клиентите, почиващ на личния му усет към тях и на многобройните проби и грешки в хода на
ежедневната работа. Това в голяма степен се дължи на дефицита от теоритични и емпирични
изследвания, разкриващи съдържателната и функционалната динамика на възпитателния
процес, неговите етапи, механизми, средства и ефективност.
Много еклектично се прилагат методите за възпитателно въздействие по отношение
на лишените от свобода, което се дължи на хаотичното обучение на служителите и на
липсата на супервизия на тяхната ресоциализационна работа.
Част от теоретиците и практиците пенитенциаристи са трайно привързани към
бихевиоризма и рефлексологията и са склонни да интерпретират възпитателния процес
единствено и само като създаване навици и привички. Тези ревностни апологети на
оперантното обуславяне допускат то да се съчетава с когнитивни интервенции, за да се
преодолее познавателната недоразвитост на правонарушителите и прекалената им
когнитивна регидност. [12],[11].
Когнитивно-бихевиоралната възпитателна работа се е утвърдила като най-подходяща
за пенитенциарните заведения, но това не отменя необходимостта подробно да бъдат
описани психологическите механизми на този тип корекционни интервенции, без да се
игнорират такива ментални категории като мотиви, нагласи, цели, очаквания, намерения.
Само така ще се разкрият причините за тяхната ефективност и ще се очертаят допълнителни
предпоставки за нейното увеличаване. Те могат да обхващат подходяща селекция на клиенти
и сензитивни периоди за въздействие, комбинации на прийоми и средства, усъвършенстване
стила на комуникация на социалните рабоници и психолозите, чрез релевантно използване
на диалогични и директивно-сугестивни компоненти в него.
Върху постигнатите възпитателни резултати негативно влияят малките групи,
презентиращи затворническата субкултура [7], които по своебразен начин филтрират всички
мнения, съвети, послания, първоначално възприети от осъдените при контактите им с
възпитателите. В ход се пускат психологически манипулации, дискридитиране,
шантажиране, заплахи, изолация и физическо малтретиране. Ролята на всички тези
негативни психологически интервенции трябва да се отчита при изграждането на работещ
теоретичен модел за обясняване на възпитателния процес с осъдените.
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Възпитателните трудности се дължат и на активизацията на психическите защити на
лишените от свобода. Най-типични за правонарушителите са изтласкването, отрицанието,
проекцията, рационализацията и регресията [20],[2],[9], тъй като те са личностно и социално
незряли, неадекватни и привързани към асоциалните ценности и модели на поведение.
Посочените психически защити определят оневиняването по отношение на собственото
престъпление и блокират възпитателното въздействие.[6],[16]. Съвсем закономерно възниква
въпросът, дали целеносоченото стимулиране на нагласата за покаяние осигурява
възпитателната промяна, или нагнетяването на персоналната вина неутрализира
ресоциализационните интервенции и усилва ожесточението, враждебността и отчуждението.
Смятам, че катарзисът на вината при правонарушителя в определена степен го прави
сензитивен към възпитателните въздействия, открива възможности за конструктивни лични
инсайти и осъзнаване на асоциалните мотиви и постъпки.
Съхраняването на Аза в условията на пенитенциарните предизвикателства активира
психическите защити, а те на свой ред задействат различни смислови и емоционални
бариери [15], които обуславят пълната или частична невъзприемчивост на осъдените към
възпитателните въздействия.
Вътрешно дисбалансираният лишен от свобода съзнателно или безсъзнателно се
съпротивлява на всичко, с което влиза в контакт. Следователно неговият възпитател
преодолява не само предубежденията на възпитаника си, но преди всичко негативните му
реакции на все възможни външни фактори . В този смисъл той е принуден опосредствано да
работи със средата на клиента си, с всички съпътстващи го проблеми.
Трудностите във възпитателната работа с лишените от свобода са предизвикани в
много случаи и от динамиката на техните психически състояния .[13],[5],[8]. При
първоначалното постъпване в пенитенциарната институция за лишените от свобода са
присъщи апатията, умората, загубата на чувство за реалност и честата смяна на
настроенията. На финала на своето наказание те са еуфорични, приповдигнати,
раздразнителни и с намалена критичност.[4]. Преодоляването на монотонията, скуката и
еднообразието в местата за лишаване от свобода, които провокират повишена
неудовлетвореност и фрустрация, се осъществява чрез активно включване в хазарт,
хомосексуализъм, употреба на наркотици, създаване на интриги. Всички представени
психически състояния се появяват на различни етапи от наказанието лишаване от свобода.
Те зависят и от индивидуалните особености на конкретния осъден, но съществено блокират
реализацията на възпитателните дейности.
Трудностите във възпитателната работа се дължат и на стила на комуникация на
пенитенциарния социален работник или психолог. Той може да не рефлексира прецизно
мотивите на осъдените, да пренебрегва актуалните им психически състояния, излишно да
активизира с прекомерната си директивност техните защити и бариери. Поради бърнаут
синдрома сред пенитенциарните служители се нарушава стилът им на общуване с осъдените,
възникват конфликтни или съревнователни отношения. [19].
Възпитателната дейност с лишените от свобода е динамичен и противоречив процес,
който е недостатъчно изучен от нашата юридическа психология. Обект на изследване найчесто са психическите следствия за възпитанието на криминалната затворническа
субкултура, пораждаща разнообразни предизвикателства, заплахи и негативни
ефекти.[2],[5],[9],[4]. Слабо са анализирани психическите защити, бариери и състояния на
осъдените, както и стилът на работа на социални работници и психолози с лишените от
свобода, търпящи наказания в различни категории пенитенциарни заведения.
Определено смятам, че е назряла необходимостта всички тези елементи да бъдат
интегрирани в цялостен динамичен модел, като се допълнят и обогатят изходните им
характеристики.
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ІV. СТРУКТУРНИ КОМПОНЕНТИ
НА ТЕОРЕТИЧНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ.
Целта на възпитателната работа в пенитенциарните заведения е да приобщи лишените
от свобода към ценностите и моделите на законосъобразното поведение [3] и да съдейства за
формиране у тях на просоциални нагласи. Постигането на тази цел изисква комплексното
използване на следните психологически компоненти:
1.Ограничаване на негативното психологическо въздействие върху осъдените на
малките неформални групи и лидери, които са носители на нагласите, ценностите и
стереотипите на криминалната затворническа субкултура, чрез изграждане на просоциално
ориентирана пенитенциарна среда [18] с балансиран режим на ограничения, създаващ
условия за смислена ангажироност и самоорганизация на осъдените и стимулиращ техните
открити, диалогични и доверителни отношения с администрацията. Само при наличието на
подобни условия може да се създаде среда на уважение и защитеност, в която естествено и
пълноценно да се разгръщат различни програми, методи и и прийоми на индвидуална,
групова и масова възпитателно-корекционна дейност.
2. Прецизно анализиране и толерантно отношение към психическите защити на всеки
осъден, с който се провеждат възпитателни интервенции, за да не се стига до тяхната регидна
фиксация и до появата на устойчиви варианти на пасивно-агресивно, враждебнораздразнително и регресивно поведение. Според мен целенасоченото търсене на разкаяние и
покаяние [18],[15] от страна на осъдените по отношение на собственото им деяние не е
началото на възпитателната промяна, а само мобилизира психическите защити и те я
препятстват. Подобна промяна е по-логично да се очаква като финал от успешно проведената
възпитално-корекционна работа и безспорно тя е важен индикатор за прогнозиране на
вероятността от бъдещ рецидив.
Самото включване на психологическите защити може да се използва конструктивно,
както препоръчва В. Франкъл [8], за изграждането на нови личностни смисли, цели и за
допълнителна активизация на волевите ресурси.
3. Възпитателната работа с оъдени може да се интерпретира и като процес на
преодоляване на смислови и емоционални бариери, които непрекъснато възникват поради
различия в целите, ценностите и убежденията между лишените от свобода и техните
възпитатели. Осъдените в местата за лишаване от свобода пребивават в сложни, изкуствено
създадени условия и изпитват интензивни емоционални преживявания, които ги правят
невъзприемчиви към определени логически аргументи, основателни съвети и внушения.
Смисловите и емоционалните бариери често пъто се сливат в едно и бързо се
активизират в резултат на прояви на лицемерие, превзетост, засягане на личното
достойнство, несправедливо отношение от страна на пенитенциарния служител към лишения
от свобода. За съжеление подобни прояви са често срещано явление и те дори се възприемат
от някои служители като нещо естествено [15].
Смисловите и емоционалните бариери могат да доведат до открита и прикрита
съпротива, до намаляване на персоналната активност, формално и привидно участие в
мероприятия. Преодоляването им е свързано с точното рефлексиране на нуждите и ресурсите
на осъдените, с подържането на доверителен контакт с тях и с проявите на диалогичност и
умерена емпатия при реализацията на възпитателните въздействия.
4. Психическите състояния на осъдените, които се развиват по време на изпълнение на
техните наказания, сериозно ограничават диапазона за осъществяване на ефективна
възпитателна работа. Тази тяхна негативна роля се изявява през различните етапи от
изпълнението на наказанието лишаване от свобода и зависи от придобития криминален и
пенитенциарен опит.
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Рязката смяна на правния статус, на начина на живот и загубата на автономното
съществуване след първоначалното задържане под стража, обуславят дисбаланс на
самооценката, загуба на самоуважение, страх пред перспективата да се преживяват заплахи,
произтичащи от принудителното съжителство с другите лишени от свобода. На тази основа в
първоначалния етап от изпълнение на присъдата се развиват симптомите на повишена
тревожност, прекомерна възбуда и депресия. В отделни случаи, особено сред осъдените за
първи път, значимо се покачва и суицидният риск и тогава възпитателната работа се състои в
разгръщането на кризисни интервенции, за да се предотвратят реалните суицидни опити и се
неутрализират нагласите за бутафорни такива.
В рамките на основния етап от изтърпяване на наказанието интензивността на тези
преживявания намалява, но това често пъти се съпровожда с по-активно участие в
субкултуралните, криминални дейности на затворническите групи.
Страхуващите се от виктимизация затворници, които се опасяват от насилие и
непрекъснато се терзят от липсата на перспективи, са значително по-податливи на
пенитенциарния стрес [17]. Такива са част от по-възрастните осъдени за първи път и хората с
висше образование. Стресът има при тях и съответните соматични проявления.
Пенитенциарният срес нараства и на финала на изтърпяване на наказанието, тъй като
се покачват страхът от неопределеното бъдеще (синдрома на страх от свободата),
неувереността в собствените сили и възможности. Всички тези психически състояния
външно се проявяват като импулсивност, нарушения на вътрешния ред и дисципилината,
загуба на сън и апетит, фиксация върху собственото здраве и други неадекватни действия.
Описаната динамика на психичните състояния в началото и края на присъдата налагат
по-активното използване на тези етапи на сугестивни, директивни техники за работа с
клиентите, които се комбинират с релаксиране на излишното напрежение и тревожност и
демонстриране на повече подкрепа и емпатия.
5. Когнитивно-бихевиоралната ориентация на специализираните възпитателни
програми в пенитенциарните заведения трябва да бъде съобразена с използването на
конструктивни, интерактивни схеми и психотерапевтични отношения. В тях следва да се
отчитат факторът на миналото и възможностите за положителен пренос [14]. В контекста на
този тип програми се полагат усилия за промяна на асоциалните негативни представи,
формира се адекватно разбиране за причините на собственото криминално поведение. В тях
се обучават клиентите да поемат отговорност за собствените действия, да проявяват емпатия,
алтернативно да перцептират ситуациите и да осъществяват по-правилен избор.
Когнитивно-бихевиоралната ориентация е по-правилно да се разглежда само като
интегрираща рамка, която позволява за целите на практиката да се използват
психотехнологии, които традиционно са се развивали от гещалттерапията, психодрамата,
клиентоцентрираната терапия на К. Роджерс. При това следва да се засилва теоретичната
рефлексия по отношение на механизмите на психокорекционния процес, обезпечаващ
постигането на желаните възпитателни ефекти.
6. Ефективният възпитателен стил, използван от пенитециарния социален работник
или психолог, предполага развити умения за точна оценка и интерпретация на мотивите,
психологическите защити и бариери и психическите състояния на осъдените при
реализацията на корекционните интервенции с тях.
Успешният възпитателен стил включва умело съчетание на изискванията, строгостта и
респекта с емпатията, подкрепата и поощренията. Той изисква умела комуникация с
осъдения на базата на съхраняване и развиване на доверителен контакт с него, при
самоконтрол от страна на възпитателя върху собствените емоции, в ситуации на
преодоляване на негативизма и деструктивните прояви на клиента. Ефективният
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възпитателен стил означава спазване на етичните правила и професионалните стандарти за
осъществяване на диагностична и корекционна дейност [1],[5].
Подържането на резултатен възпитателен стил е свързано с умелото ползане на
пенитенциарния регламент и властните правомощия, с доброто справяне с психичните
натоварвания и работата в условията на екстремална обстановка.
Избягването на изразените форми и етапи на бърнаут синдрома е персонална
отговорност на всеки пенитенциарен социален работник и психолог. Неговата успешна
профилактика предполага разширяване на социалните контакти извън институцията,
подходяща лична релаксационна програма, конструктивен персонален режим на
натоварвания и отдих, участие в балентови групи [10].
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Психологическият модел за интерпретация на трудностите във възпитателнокорекционната работа с лишените от свобода се структурира на няколко нива. Първото
обхваща психологическият анализ на феномените на затворническата субкултура и тяхното
негативно отражение върху възпитателтия процес, както и разработването на
психологически препоръки за прилагане на режима за третиране, чрез който да се създава
оптимална смислена ангажираност на осъдените, подходящи форми за тяхната
самоорганизация и комуникация с персонала за изграждане на хуманна и защитена среда, в
която да се разгръщат формите на индивидуална, групова и масова възпитателнокорекционна дейност.
Второто ниво презентира психологическите защити, бариери и психически състояния
на осъдените, които по определен начин ги противопоставят и правят слабо сензитивни към
различни възпитателни интервенции. Те следва да се анализират и интерпретират като
взаимосвързани и да се оползотворява психологическият им потенциал за създаване на нови
личностни смисли, преодоляване на открити и прикрити съпротиви, релаксиране на
повишеното напрежение и тревожност, правещи лишените от свобода непроницаеми за
възпитателните въздействия.
Третото ниво на модела включва когнитивно-бихевиоралната приориететна
ориентация на основните форми на възпитателна дейност и базовите характеристики на
възпитателния стил, прилаган от пенитенциарните социални работници и психолози.
Когнитивно-бихевиоралната корекционна насоченост на специализираните програми
за осъдени е отворена за интеграция и използване на широк спектър от психотехнологии,
създадени от гещалттерапията, психодрамата и клиентоцентрираната терапия на К. Роджърс ,
както и за интерпретация на психологическите механизми, гарантиращи постигането на
релевантни възпитателни промени.
Успешният възпитател стил се очертава като комбинация от диагностични и
корекционни умения, съчетание на строгост и емпатия, спазване на регламент,
професионални стандарти и етични правила, умело профилактиране на бърнаутсиндрома.
Представените три нива на психологическия модел за интерпретация на трудностите
на възпитателно-корекционната работа с лишените от свобода презентират единството на
средата, индивидуалните блокикиращи феномени и корекционни интервенции, които влияят
върху възпитателната сензитивност на осъдените и определят резултатността на
реализираните въздействия. Той може успешно да се прилага при разработването на
приложни психологически анализи на възпитателната работа с осъдени и за подготовката на
препоръки за нейното оптимизиране.
Моделът е достатъчно обобщен и същевременно лесно може да се операционализира,
като се използват психологически категории и техните индикатори, които с лекота ще бъдат
емпирически регистриране.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1463

ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Ачкова,М./2001/ Приложна психология в медицината и здравните грижи. София,
КОТИ ЕООД.
Ковачев, А./1986/ Обусловеност на отношението на лишения от свобода към
престъплението , Затворно дело , кн. 1-2, стр.20-29.
Ковачев,А.,Маджаров,Е.,Момчев,Д.,Минев,Т.,Десподов,Ив.,Грозев,Е.
/1990/
Концепция за възпитателната работа с лишените от свобода , Затворно дело, кн.3-4,
стр.3-27.
Маджаров,Е. /1997/,Юридическа психология, София, „Албатрос“
Минев,Т. /2004/ Основи на пенитенциарната социално-възпитателна работа и
пробационна дейност, Велико Търново, „Фабер“.
Пенев,П. /1986/ Критерии за определяне степените на поправяне на лишените от
свобода, Затворно дело, кн.1-2 стр.30-41.
Петров,К./2010/ Анализ на състоянието на затворническата общност в затворите в
България, Затворно дело, кн.4,стр.113-137
Франкъл,В. /2013/ Човекът в търсене на смисъл, Пловдив, „Хермес“.
Хаджийски,М. /2001/ Психологическо консултиране в пенитенциарната практика,
Велико Търново, „Фабер“.
Харизанова,Ст. /2014/ Бърнаут синдром при работещи в местата за лишаване от
свобода. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор,
Пловдив, Медицински университет, Факултет по обществено здраве, катедра
„Хигиена и екомедицина“.
Бартол,К. /2004/ Психология криминального поведения.7-ое международное издание,
Санкт-Петербург, „ОЛМА-ПРЕСС“.
Блэкборн,Р. /2004/ Психология криминального поведения, Санкт-Петербург, „Питер“.
Васильев, В.Л. /2000/ Юридическая психология. 3-ое издание, Санкт Петербург,
„Питер“.
Дембольский,М.Г.,Хачатурян,С.Д. /2003/ Когнитивно-поведенческая психокоррекция
осужденых. В: п/р Столяренко А. М. Энциклопедия юридической психологии, Москва
„ЮНИТИ-ДАНА“, 2003, стр.251
Дмитриев, Ю.А.,Казак, Б.Б. /2007/ Пенитенциарная психология, Ростов-на-Дону,
„Феникс“.
Еникеев,М. И./1996/ Основы общей и юридической психологии, Москва, „Юристь“.
Поздняков,В.М. /2003/ Психические состояния осужденных при отбывания наказания.
В: п/р Столяренко А.М. Энциклопедия юридической психологии,Москва, „ЮНИТИДАНА“,2003,стр.265-266.
Ушатиков,А.И. /2003/ Исправления осужденных – психологические проблемы. В : п/р
Столяренко А.М. Энциклопедия юридической психологии, Москва, „ЮНИТИДАНА“,2003,стр.250-251.
Шнайдер, Г.И. /1994/ Криминология, Москва, „Прогресс“
Фокс, В. /1980/ Введение в криминологию, Москва, „Прогресс“.
Емил Ангелов Маджаров, тел.0889 428 663, e-mail: e.madzharov@abv.bg

1464

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА „НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР”
Александър Иванов Александров, магистър по психология
Психолог в Институт по психология на МВР
PRESENTING THE PROJECT “THE NEW POLICE LEADER”
Alexander Ivanov Alexandrov – psychologist, Master of Art
Psychologist in Institute of Psychology of MI – Bulgaria
Резюме: Лидерството е едно от основните измерения, определящи облика на една организация, нейния
успех или неуспех в постигането на организационните цели. То е от изключително важност за работата
на служителите в МВР. Затова е необходимо да се обръща внимание и да се полагат грижи за развитие на
лидерския стил и поведение на ръководните служители в МВР. Посредством адекватно и практически
насочено обучение на средните ръководители в МВР , от които в най-голяма степен се изисква да
провеждат целите и задачите на министерството, могат да се подобрят и професионалната работа на
служителите, които те ръководят, и устойчивостта на управленските политики в цялост.
В рамките на проекта „Новият полицейски лидер“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, Институтът по психология на МВР разработи и въведе практически обучителни модули
за осъвременяване на лидерските умения, за психологично оценяване на кандидати за назначаване и
преназначаване в МВР и за разширяване на специфичните психологични компетенции на средния
ръководен състав при овладяване на кризи и разследване на криминални престъпления.
Осъвременена е методиката свързана с процедурите по подбор на кандидати за работа в МВР, която
позволява унификация на подходите и стандартите за психологична оценка от специалистите в
„Човешки ресурси“ и ръководителите, участващи в конкурсните комисии. Новост в тази методика е
използването на социометрична процедура за определяне на успешните в практиката служители и
извеждане на психологичните критерии за оценка.
Abstract: Leadership is one of the key dimensions that determine the appearance of an organization, its success
or failure in achieving the organizational aims. It is of paramount importance for the work of employees in the
Ministry of Interior. Therefore it is necessary to pay attention and to take care for the developing of leadership
style and behavior of the management personnel at the Ministry. Through adequate and practically oriented
training of the middle management staff in MI, of whom mostly required is to carry out the aims and the
purposes of the ministry, could be improved also the professional work of the employees they manage, and the
sustainability of management policies in its entirety.
Whitin the project “The new police leader ”, funded by the Operational Programme “Administrative Capacity”,
co-funded by the European Union through the European Social Fund, the Institute of psychology – MI has
developed and implemented practical training modules for contemporizing leadership skills, for psychological
assessing of candidates for appointment and reappointment in MI and for expanding the specific psychological
competences of middle management staff in crises mastering and investigating of criminal offenses.
Updated is the methodology, which is related to the competitive procedures of candidates and which allows
unification of approaches and standards for psychological assessment by HR experts and leaders participating in
the competitive procedures. The novelty in this methodology is the use of sociometric procedure for determining
the successful employees in the practice and for extracting psychological evaluation criteria.

ПРОМЕНЕНИЯТ КОНТЕКСТ В ОБЩЕСТВОТО ИЗИСКВА ПРОМЯНА НА
ПОВЕДЕНИЯТА И ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ НА РАБОТА В МВР.
Лидерството е едно от основните измерения, определящи облика на една организация.
Лидерът, използвайки определени стилове и подходи, би могъл да погуби или да възроди
една организация. Той е този, който формално и неформално има възможността да влияе
върху организационната среда. Той предопределя функционалната ефективност на
организацията, съответствието между реалните действия, които ръководителите и
изпълнителите извършват, и целите, заради които съществува тази организация.
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Организациите, които работят в сферата на сигурността, са изправени пред четири
ключови предизвикателства. На първо място се изисква от тях да постигат високи и трайни
резултати с ограничени ресурси. Освен това трябва да «спечелят» една «игра», в която
противникът не спазва «правилата», но едновременно с това спазването на правилата е важен
измерител за успеха на хората и организациите, които работят за ред и законност. Пак те
трябва да водят една безкрайна «борба», в която всеки успех е временен и умората и
изчерпването са неизбежни постоянни спътници на всеки служител. И четвърто – в тази
«борба» предвиждането и изпреварването на проблемите са най-важни за постигането на
ефективност. Ето защо процесите на лидерство и управление са ключови в организациите,
работещи в сферата на сигурността.
Мисия на МВР е да се грижи за сигурността на гражданите, като предотврати
причините и възможностите за настъпване на произшествия чрез постигане висока
разкриваемост на престъпленията и чрез превантивна дейност. Успешното реализиране на
тази цел от полицейските служители, в голяма степен, е зависимо не само от тяхната
професионална компетентност, но и от уменията им да общуват с гражданите, да извличат и
анализират информация, да решават проблеми, да предвиждат събития, да планират в
краткосрочен и дългосрочен план, ефективно да функционират като участници в
обществените процеси. В някаква степен това са компетенции от регистъра на „лидерските“
умения.
През годините на преход и интеграция към Европейската общност в системата на МВР
са извършвани и се извършват множество законодателни, структурни и кадрови промени,
целящи по-бързото и успешно вграждане на националната система за сигурност към
общоевропейската система за сигурност. Въпреки усилията на ръководители и
професионалисти, липсата на еднозначна визия и последователност не позволяват да се
постигнат очакваните резултати. Отвъд политическите процеси в държавата, устойчивостта
на управленските политики в МВР би могла да бъде подобрена посредством адекватно и
практически насочено обучение на хората, от които в най-голяма степен се изисква да
провеждат целите и задачите на министерството в деловото ежедневие на полицаите. Това
означава да се обръща достатъчно внимание и да се полагат достатъчно грижи за развитие на
лидерския стил и поведение на ръководните служители в МВР. Влиянието на действията на
преките ръководители и тяхното отношение към работните екипи и отделните служители се
разпростира в много широки граници - от изпълнението на конкретните работни задачи, до
формирането на убеждения, ценности и дългосрочни поведенчески ориентации. Това са все
професионални и личностни процеси, които определят осъществяването на
организационните цели, и позволяват системата да действа успешно и стабилно. Така че
лидерските стилове и ръководното поведение пряко въздействат върху нивата на трудова
активност, мотивацията и лоялността, както и върху желанието и стремежа за
професионално развитие на служителите в МВР.
КАК СЕ ПОЯВИ ИДЕЯТА?
Срещата между професионалистите е важно събитие, което позволява те да придобият
повече знания, доверие и взаимност при изпълнението на работни задачи. Позволява да
споделят уникалността на опита си и да разберат универсалността на много от проблемите
си. Естеството на психологията е такова, че тя е широко приложима и се вписва с лекота в
различни професионално-делови контексти. Но едновременно с това с лекота поражда
нереалистични очаквания и към възможността да решава „чужди“ професионални задачи.
От дългогодишния опит на Института по психология на МВР да подпомага дейността
на дирекциите в МВР със средствата на психологичната наука, се откроиха следните основни
потребности на ръководителите от различните йерархични нива:
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• потребност от обогатяване на познанията на ръководителите в областта на
организационната психология и организационното поведение;
• потребност от обучение за работа в екстремни условия и кризисен мениджмънт;
• потребност от обучение за управление на многофункционални екипи при
разследване на престъпления;
• потребност от специализирано обучение по криминална психология.
• Така бе определена целта на професионалните усилия на специалистите –
психолози, изпълняващи проекта „Новият полицейски лидер“.
ПРОЕКТЪТ „НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР“
Цел: Подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в
МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на
лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в
организациите от сферата на сигурността.
Специфични цели:
• подобряване на качеството на професионалния подбор и кариерното развитие в
системата на МВР чрез по-ефективно и компетентно участие на ръководителите в
процесите на планиране, набиране и развитие на служителите;
• усъвършенстване на управленските практики и пълноценно разгръщане на
лидерските качества на средния ръководен състав;
• придобиване на познания и умения за изграждане и управление на ефективни
екипи;
• повишаване на организационно-психологичната компетентност на ръководителите
за постигане и поддържане на устойчива професионална мотивация на
служителите;
• подобряване на административно-управленските умения, свързани с ръководене на
работни процеси, оценка на представянето, и дейности, изискващи междуструктурно взаимодействие в рамките на и извън МВР;
• повишаване на психологичната подготовка на ръководния състав и придобиване на
специализирана психологична компетентност за управление на криминални
разследвания и на критични инциденти, застрашаващи обществения ред и
националната сигурност;
• придобиване на специализирана психологическа компетентност за управление и
развитие на лидерски умения у служители в МВР, които са носители на
управленския ресурс и потенциални ръководители на структури.
Чрез работата си по този проект Институтът по психология се стреми да развие нов
стил на взаимодействие и да обогати обучителните практики в МВР с актуални методи за
обучение, развитие и управление на служителите, използвани в европейските организации от
сферата на сигурността. Оптималното взаимодействие между ръководството на МВР, което
формулира мисията и целите на организацията, и служителите, които ги прилагат в
ежедневната работа, се осъществява посредством средния ръководен състав. Именно поради
тази причина и целевата група обхваща ръководителите от средно управленско ниво в
системата на МВР.
В рамките на дейностите, финансирани по проекта се предвиждат обучения на 2000
ръководители и служители с ръководни функции в структурни звена в МВР в три
обучителни модула.
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ЛИДЕР ИЛИ РЪКОВОДИТЕЛ?
Какво му е на стария полицейски лидер? Може ли да има лидерство в толкова
формално-йерархична и субординирана организация като МВР, където всеки ръководител
изпълнява разпореждания и всичко е описано в законови и нормативни документи? Струва
ли си да говорим за лидерство, когато борбата е просто за най-необходими ресурси за
работа? Психологията е силна в задаването на въпроси в един нееднозначен свят. Но от нас,
като експерти, често пъти се очакват еднозначни отговори. Старото и новото не се отричат,
новото е променящото се старо. Позитивното и негативното мислене са двете важни
измерения на реалистичното мислене. Чашата е и наполовина пълна, и наполовина празна. За
доброто управление са важни и двете – и лидерството, и ръководството. Доброто управление
трябва да съчетае и нуждата от устойчивост, ред и предсказуемост, и нуждата от
иновативност и промяна.
Да зададем риторичните въпроси: Възможно ли е доброто управление в МВР, само с
ръководене, без лидерство? Би било възможно ако се решаваха само рутинни задачи. Но това
съвсем не е така. На фона на утвърдения ред и стриктната нормативна база, задачите и
предизвикателствата пред ръководителите и служителите са нови и нови. Възможно ли е
управлението на МВР само с лидерство, без формално ръководене? За толкова важна и
голяма организация, чиито основни ценности са реда, безпристрастността, справедливостта и
законността, това очевидно е невъзможно. Все пак МВР е част от консервативния гръбнак на
държавните организации, които гарантират устойчивост и идентичност на държавата именно
защото трудно се променят. Но ако не се променят, те изостават от бързо променящата се
среда, в която работят. Ако се променят с лекота обаче, те стават лесно податливи на
самоцелни въздействия. Така че съчетаването на иновативността с консервативността е
трудна управленска задача. Но необходима. Тя лежи изключително на плещите на средните
ръководители, които са поставени на границата между професионалното и политическото
въздействие в организацията. Те превеждат политическите изисквания на професионален
език и ги превръщат в професионални факти в рамките на закона. Те превеждат
професионалните изисквания на политически език и ги превръщат в политически факти в
рамките на закона. Ако има несъответствие между политически, професионални и законови
изисквания, организационните напрежения са изключително високи. Ако комуникацията се
изкривява или се къса, в организацията остават „слепи петна“, за които няма управленска
информация, или „мъртви зони“, до които изобщо няма достъп за управленско въздействие.
И така, лидерство или ръководене (без да затъваме в строго и изчерпателно определение на
понятията)? Лидерството е търсене на път, ръководството е следване на пътя. И двете са
важни. Лидерството е изпълняване на правилните действия, ръководството е правилно
изпълнение на предначертани действия. И двете са важни. Лидерството е умение да се
увличат хората с въздействието на собствената личност, ръководенето е умение за прилагане
на формална власт и професионални умения и знания. И двете са важни. Лидерството е
съчетание от умения и ценности да се водят хората и да се служи на хората. Затова то не се
нуждае от йерархия. Ръководенето изисква йерархия и подчинение. И двете са важни.
Лидерството е умение за виждане и разбиране за целта, нейното споделяне, приобщаването
хората в нейното постигане. Ръководенето е умението да се използват структурирани
правила и подходи за постигането на целта и за сработването на хората, които работят за
постигането на тази цел. И двете са важни.
Целта не е да противопоставим лидерството на ръководството, а да ги допълним едно
с друго. Обективният анализ на конкретни взаимовръзки между лидерския стил,
управленските практики, от една страна, и организационното поведение и култура - от друга,
ще бъде използван като основа за изграждането на нова стратегическа визия за въвеждане на
по-модерна управленска политика и лидерство в МВР. Генерираните в рамките на проекта
обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална
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подготовка на новоназначените служители с ръководни функции и в обучителните програми
за повишаване на квалификацията без откъсване от работа за необхванатите в проектните
дейности служители в МВР. Обученията на средния ръководен състав в МВР по ключови
лидерски компетенции ще създаде предпоставки за масирано въвеждане на нови лидерски
модели. Това ще допринесе за промяна на общата визия на ръководителите, за промяната на
организационната култура, ще създаде условия за приемственост и мултиплициране на
ефекта сред целия състав. Реализирането на тази дейност ще позволи на ръководителите от
средно управленско ниво и служителите в МВР, които с кариерното си развитие са
потенциални ръководители на структури, да формират устойчива нагласа и мотивация за
утвърждаване на съвременни ефективни практики на управление на човешките ресурси и
кариерно развитие.
КАК СЕ ОЦЕНЯВАТ ХОРА?
Кой може с ръка на сърцето да даде на един човек оценка „А“, а на друг оценка „Б“? И
да претендира за научност и обективност? Това обаче често пъти очакват организациите от
психологията. ИП-МВР разработва актуални процедури и критерии за психологична оценка
за нуждите на подбора в МВР, като остава наясно с ограниченията на методите за
психологична оценка и условността на входните подборни процедури.
Подборът е само началото на реализирането на цялостна политика и процедура по
развитие на хората в организацията. Има твърде много променливи, които действат на
кандидатите, преминали успешно през подборната процедура. С времето достоверността на
първоначалните прогнози рязко спада и промените у хората стават твърде разнопосочни по
отношение на входните им резултати. Самите оценъчни методи, с които работи
психологията, все пак също остават много спорни и до ден днешен откъм точността на
оценката и нейното съответствие с контекста, в който оценяваният човек ще реализира
своето поведение. Класически въпрос е „Добре де, сега, като е конформен, това хубаво ли е
или лошо?“, следва обяснението на психолога и следващия въпрос: „Аз, сега, откъде да знам,
кога от какво зависи?“ Специалистите по работа с хората в организацията няма как да са
психолози, не е и нужно. Те са експерти в своята си област. Не е реалистично обаче те да
очакват, и не е реалистично ние да обещаваме, еднозначна входна оценка, която да реши
проблемите на подбора на хора в организацията. Управлението на първоначалните оценъчни
прогнози в посока на очакваното състояние във времето, управлението на различните
организационни променливи, следващи подбора, е от изключителна важност за добрия краен
резултат – хората мотивирано, ангажирано и производително да се адаптират и останат в
организацията. Това управление се извършва чрез процедури по въвеждане, мониторинг,
адаптация, кариерна оценка и развитие, изходни оценки.
В рамките на проекта „Новият полицейски лидер“ ИП-МВР се опитва да предостави
не просто методика и експертна процедура за оценяване на кандидати, а да предостави
инструменти за управление на прогнозните психологични оценки, направени в процедурата
за подбор. Затова се разработват и провеждат лекционни и тренингови модули за обучение
на служителите от „Човешки ресурси“ и ръководителите на структурни звена за пълноценно
използване на методите и процедурите по психологично оценяване на кандидати за работа и
преназначаване, за развиване на професионално значими качества и умения на служителите
в МВР.
В литературата има посочени най-различни резултати от изследване и сравняване на
методи за психологична оценка. Например "Recruitment and Selection: A Framework for
Success" by Dominic Cooper, Ivan T. Robertson, Gordon Tinline; London - Thomson Learning,
2003. Те дават една критична картина на ефективността на най-разпространените
инструменти за психологична оценка.
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Като първи основен етап в изработката на съвременни критерии за психологична
оценка на кандидати за работа в МВР, беше проведено социометрично изследване, което
определи „най-добрите“ към момента на изследването служители в отделните направления
на дейност в МВР, които бяха предпочетени от най-голям брой свои колеги и едновременно
с това – от своите ръководители. На втория основен етап от процедурата по изработка на
психологичен профил на успешен служител в МВР, бяха проведени тестови изследвания.
На третия основен етап бе извършена статистическа обработка и сравнителен анализ
на резултатите с цел изготвяне на критерии за психологична оценка по направления на
дейност.
КОНКРЕТНИ ПОЛЗИ:
Чрез сравняване на резултатите от психологични тестове на определените от колегите
и ръководителите си като най-успешни в практиката служители, разполагаме с
актуализирани и модернизирани критерии за оценка на кандидати за първоначално
назначаване и развитие в кариерата. Разчитаме това да бъде поредната вярна стъпка за
постигане на унифициран подход и стандарти при набиране, оценка и израстване на
служителите.
Вече са в ход и разработените обучителни програми за подобряване на ключови
компетенции за планиране, набиране и оценка на кандидати при първоначално назначаване и
кариерно развитие. Те са насочени към служители от „Човешки ресурси“ и ръководителите,
които участват в конкурсните комисии и използват продукта от психологичната оценка на
кандидатите. Очакваме през по-високите психологични компетентности, в съчетание с
обученията за лидерски умения, тези обучения да подобрят компетентността за оценка на
изпълнението на дейността на служителите и да подобрят планирането и реализирането на
кариерното развитие на служителите.
СЛУЖЕБНА ТАЙНА!
Специфичните детайли на взаимодействието между служителите от службите по
сигурността, криминална полиция и психолозите от ИП-МВР, остават и следва да остават
служебна тайна. В рамките на проекта „Новият полицейски лидер“ те обаче остават много
важна, и в някакъв смисъл - винаги спешна дейност. В разработените практически обучения,
се опитваме да постигнем:
• Разширяване на специфичната психологична компетентност на ръководния състав
за управление на критични инциденти, застрашаващи обществения ред и
националната сигурност, и за ръководене на кризисни екипи.
• Придобиване на специализирана психологична компетентност, която подобрява
ефективността на съвместната работа на криминалисти и психолози, при
управление на криминални разследвания и управление на разследващи екипи.
ЗА ФИНАЛ:
Срещата на „добрите лидери“ с „добрите последователи“ е предизвикателство, което
изисква много вглеждане в себе си и в другите, много срещи и много добра психология.
Пожелайте ни „на добър час“, колеги. Ние го пожелаваме и на себе си и на вас.
Александър Александров, тел.: 298/23318, e-mail: alexivalex@abv.bg
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ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПРОЕКТА
“НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР”
Аделина Георгиева Тодоровска – Институт по психология – МВР
PHILOSOPHY OF THE TRAINING PROCESS OF THE
“NEW POLICE LEADER” PROJECT
Adelina Georgieva Todorovska – Institute of Psychology – MI
Текстът представя в синтезиран вид някои от идеите, заложени в проекта “Новият полицейски лидер“,
насочен към модернизиране на управленския капацитет в МВР и осъществяван от Институт по
психология – МВР с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма Административен
капацитет, съфинансирана от Европейския съюз. Философията на проекта се разглежда в светлината на
обучителния модул “Лидерски стил и мотивация”. Коментира се контекстът на създаване на модула във
връзка с отчетените актуални нужди и специфичната организационна среда, в която се реализира.
Представени са акценти от съдържанието на модула, както и обучителните принципи и подходи, на
които е базиран.
The article presents a summery of some of the ideas set out in the “New police leader” project. The aim of the
project is to modernize the management capacity of the Ministry of Interior and it is implemented by the
Institute of Psychology – MI with the grant financial aid of the OP Administrative capacity, co-financed by the
European Union. The philosophy of the project is considered mainly through the training module “Leadership
style and motivation”. The context of creating the module is reviewed in relation to the reported actual needs and
the specific organizational environment in which the module will take place. The article also presents highlights
of the module’s content and its training principles and approaches.

ЗА ПРОЕКТА
Целите, заложени в създаването на Проекта „Новият полицейски лидер„ са
формулирани като: стратегическо развитие на среден ръководен състав в МВР чрез
трансформиране на управленските практики в съответствие с работната задача и
обществените промени. Идеите, които ни ръководеха в изграждането му, ще представим
посредством единия от трите обучителни модула на проекта, а именно - „Лидерски стил и
мотивация”. Този модул има формата на тридневен обучителен тренинг и е ориентиран към
развиване на лидерския капацитет на служителите на средно ръководно ниво в МВР.
ЗА МОДУЛ “ЛИДЕРСКИ СТИЛ И МОТИВАЦИЯ”
Контекст
При разработването на проекта като цяло и на обучителният модул в частност
отчетохме взаимосвързаното влияние на три типа контекст:
• Европейските ценности и приоритети, включващи изискване за отворено
сътрудничество и широко участие на служителите в управленските процеси;
• Ситуацията на перманентни промени в Българското общество, което бидейки
основен потребител на дейността на полицията, изисква съответните
организационни и персонални промени от системата на МВР като обществена
институция;
• Вътрешния контекст в системата на МВР, отчетен чрез изследване на
характеристиките на организационната култура, модела на лидерските стилове по
И. Адиджис и съотношението между организационния климат и мотивацията на
служителите в организацията.
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Досегашният опит на Института по психология показва, че външно внесените модели не
се интегрират успешно дори тогава, когато отразяват верни насоки за реформиране на
системата. Вярваме, че нов модел на функциониране може да се изгради на базата на
утвърждаване на механизми за широко участие и инициатива на служителите от различни
нива на управление и функциониране. Цялостната идея, заложена в Модула е да се създаде
пространство за изследване и разширяване разбирането за лидерство в МВР. От системна
гледна точка, именно лидерството носи заряда на реалните трансформации, защото
работейки по вътрешните и външни граници на системата, е отговорно за осигуряване на
тяхната оптимална пропускливост – осъществява промените в институционалната среда,
които съответстват на нуждите на обществото, като същевременно не допускат накърняване
на идентичността й.
СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържанието на модула се базира на осъзнаването на две вътрешно противоречиви
тенденции.
• От една страна фундаменталния принцип, че лидерството като социален феномен е
функция на развиващия се индивид – колкото повече се ангажираме с процесите
около нас, толкова повече възможностите ни да станем фактор на социално влияние
се разширяват. Лидер означава развиващ се човек или развиващият се човек има
потенциала да стане лидер.
• От друга страна йерархичната форма на управление в МВР залага в най-голяма степен
на властта, идваща от заеманата длъжност, вменените отговорности и
неприкосновеността на статуса. Поради това институцията трудно допуска
активности, извън установеното статукво.
Сблъсъкът на тези два аспекта, характеризиращи лидерството в Полицията е
основната проблемна област на неговото упражняване в МВР.
В потвърждение на тези базисни наблюдения, проведеното в рамките на Проекта
организационно изследване констатира, че най-практикуваните управленски стилове в МВР
според класификацията на Адиджис са тези на производителя и администратора. Едва на
трето място идват активностите по интегриране, и на последно място е иновативността.
Управленският състав носи по-скоро характеристиките на успешния ръководител и в много
по-малка степен на добрия лидер. Подобно разпределение е индикатор, че служителите на
управленски позиции имат трудности в изграждане и сплотяване на екипите, както и в
процесите на генериране и реализиране на нови идеи.
Пряка последица са
консервативността и инертността във функционирането на организацията и проблемите в
адаптацията й към промени. Служителите решават проблемите едва тогава, когато
непосредствено се сблъскат с тях и ги решават в степента, в която са упълномощени или
непосредствено засегнати.
Тези изводи и констатации станаха основание за избора ни да насочим обучението
към изследване и развиване на натрупания до момента лидерски опит, във връзка със
задачите на професионалната роля, пречупени през актуалните изисквания на реалността и
мисията на институцията в обществото. Опитваме се да въведем разбирането за лидерството
като групова функция - като производна на процесите в работната група, а не като следствие
от статуса и личните характеристики на индивида. Акцентираме на разбирането на
отношенията като основен фактор в лидерския инструментариум – удържането на
напреженията, воденето, поддръжката на хората от екипа. Въвеждаме идеята за две основни
задачи на лидера: как да запази групата – атмосфера, дух, стабилност и как групата му да
заработи – да постигне своите цели, задачи и резултати. Въвеждаме принципа на реалността
- как да се работи с тези хора и с тези ресурси, при настоящите условия.
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Някои конкретни теми, заложени в съдържанието са:
• кои са основните лидерски функции,
• как се създава връзка между групата и лидера,
• как от пасивен обект той да стане активен фактор;
• как се преодолява латентното напрежение и се покачва доверието;
• как се засилва чувството на принадлежност към групата;
• през коя лидерска функция се разбира, че лидерът стои зад служителите;
• как се извеждат силните страни на служителите;
• как се мотивират хората;
• в какви ситуации е уместен авторитарен подход, а в какви - демократичен;
• кои са етапите в развитието на групата
• каква е разликата между ефективно функциониращата група и защитните формати
на функциониране.
Специален акцент в обучението е лидерството в ситуация на криза.
В ситуация на криза, когато обществената среда е изпълнена с несигурност и неясни
социални перспективи, изискванията към лидерството са по-високи, а решенията са посложни. Чувствата на професионална идентичност и на принадлежност към организацията са
нестабилни, а връзките са разрушени. Тук основното предизвикателството към лидера е
отправено по посока на неговата роля на източник на стабилност за другите - да бъде
сигурният спояващ фактор, който връща чувството за смисъл и кауза; да бъде гарант за
преодоляване на трудностите, а това означава практикуване на менторство, бащинстване,
личен пример. Поради тази причина в обучението са включени активности по посока
възстановяване и усилване на професионалния идентитет и чувството за привързаност към
организацията. Акцентира се на лидерското умение да свеждаш до хората визията, да я
трансформираш в мисия.
ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Обучението залага в малка степен на предаване на теоретични знания и чужди
професионални практики. Цели се отваряне на пространство извън потока на ежедневните
професионални задачи за взаимен обмен на добри практики и начини за преодоляване на
трудности; за дискутиране на възникналите работни теми и съвместно откриване на
решения. Идеята е да се валидизира и интегрира опитът на участниците; да се стимулират
насочените към решение конструктивни подходи, да се преобразуват проблемите в цели, да
се премести фокусът към бъдещето, към ресурсите у хората.
Израстването на организацията, както и израстването на личността се свързва пряко с
изграждането на способност да разбираш вътрешния процес, да рефлектираш опита си и това
е водещият източник на промяна.
Цялостният обучителен механизъм акцентира на подхода “учене чрез преживяване
и осмисляне” по време на презентации, работа по казуси, ролеви игри и симулации.
Работи се с взаимоотношенията в групата - учене чрез действие и анализ на поведенчес-кия и
преживелищен опит, който обучаемите свързват с реалността и проектират в собственото си
бъдещо поведение.
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Или, казано в по-системен план, обучението интервенира на три нива:
• базова теоретична подготовка по темата,
• личностно израстване,
• придобиване на практически лидерски умения.
Проведените до момента обучения постигат в голяма степен тази цел – участниците
сe ангажират в търсенето на реалистична визия на възможното лидерство в Полицията, което
е способно да бъде генератор на промени в системата, в съответствие с динамиката на
обществените потребности. Това се коментира от служителите с ясно разбиране за реалните
препятствия, пред които се изправя една такава амбиция. Това подхранва убедеността ни, че
изграждането на лидерския потенциал е възможен процес – ние носим в себе си отговора на
въпросите за успешното лидерство.
ВМЕСТО ФИНАЛ:
Думата “education” (обучение) идва от лат. ducere – “увличам след себе си”. Много от
нас, обаче, са били обучавани в училище така, сякаш ducere означава “натъпквам”.
Истинският дух на обучението се изразява в това, да стимулираш хората сами да откриват
нещата.
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ОТБОРЕН КЛИМАТ И ЛЕДЕРСТВО В БАСКЕТБОЛА
Проф. Татяна Станчева Янчева, ДН, Владимир Искров, докторант,
НСА „В. Левски“, София
ТЕАМ CLIMATE AND LEADERSHIP IN BASKETBALL
Prof. Tatiana Stancheva Iancheva, Doctor of Science, Vladimir Iskrov
NSA “V. Levski”, Sofia
Редица проучвания в сферата на спорта разкриват важността на отборният климат и лидерството в
спорта за успешните колективни резултати. Отборите се различават по това до каква степен
състезателите разбират и изпълняват възложените им задачи и отговорности, както и по отношение на
изпозваните от треньора лидерски стилове.
Целта на нашето проучване е да изследваме отборния климат и лидерството в баскетболните отбори,
състезаващи се в Младежка и в Първа мъжка лига в България и и потърсим връзката им със спортния
резултат.
Обект на изследването са 104 баскетболисти в младежкото първенство по баскетбол на България на
възраст между 17 и 21 години.
За реализиране на целта и задачите на изследването използвахме модифициран вариант на Въпросник за
отборния климат (Team climate questionnaire, TCQ) и Ревизирана скала за изследване на лидерството в
спорта (Revised Leadership Scale for Sport, RLSS).
Получените резултати разкриват интересни зависимости между изследваните показатели, които могата
да бъдат ценен ориентир при подготовката и реализацията на баскетболистите.
Several studies in the field of sport reveal the importance of Team climate and Leadership in sport for successful
collective results. The teams vary in the extent to which athletes understand and fulfill their tasks and
responsibilities in respect of employed usually by coach leadership styles.
The aim of our study was to investigate the team le climate and Leadership in basketball teams competing in
Youth and First Boys League in Bulgaria and look and their relationship with the sports results.
The subject are 104 basketball players in the youth championship of basketball in Bulgaria aged between 17 and
21 years.
For the realization of the purpose and objectives of the study used a modified version of the Team climate
questionnaire, TCQ and Revised Leadership Scale for Sport, RLSS).
The results reveal interesting relationships between the studied parameters, which can be a valuable guide in the
preparation and implementation of basketball players.

Баскетболът не е нито само игра, нито само състезание. Той е всичко това и много
повече от сбора на отделните му компоненти, които треньорът трябва да познава
задълбочено и в детайли.
Редица проучвания в сферата на спорта през последните години показват важността на
отборният климат и лидерството в спорта за успешните колективни резултати и привличат
интереса на все по-голям брой изследователи. Голяма част от тях потвърждават значими
разлики в полза на професионалните спортисти спрямо непрофесионалните във връзка с
начина, по който се форомират и влияят груповите процеси състезателите и отбора като
цяло. Авторите посочват, че при елитните спортисти са налице по-високи нива на отборен
климат и лидерство в групата.
DeCotiis и Koys (1980) извеждат осем фактора, които
влияят изключително много върху отборния климат: автономност, емоционално
подпомагане, напрежение, признаване от треньора, доверие, справедливост, иновации,
сплотеност. Според автора проявлението на тези осем фактора влияе съществено за
повишаване на спортните резултати.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1475

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на нашето проучване е да изследваме някои групови процеси (отборна
атмосфера и лидерство) при младежи занимаващи се организирано с баскетбол и студенти,
представители на спортните игри (футбол, хандбал, волейбол).
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В изследването взеха участие 104 лица. По-голямата част от тях (64) са баскетболисти,
участници в младежкото първенство по баскетбол на България на възраст между 17 и 21
години. Останалата част от изследваните лица – 40, са студенти от НСА „В.Левски” в 1-ви и
2-ри курс, спортуващи баскетбол, волейбол, хандбал, и футбол.
МЕТОДИКА НА ИЗЛЕДВАНЕТО
За реализиране на целта на изследването използвахме комплексна методика, която
включва:
1.
Въпросник за изследване на отборната атмосфера (Team climate
questionnaire, modified version – TCQ, McClure, Foster). Въпросникът садържа 50
айтема, разпределени в 5 скали.
 Коректно изпълнение на ролята в отбора;
 Съгласуваност на задачите;
 Социално единство/сплотеност;
 Яснота за ролята в отбора;
 Приемане на ролята в отбора;
2. Ревизирана скала за изследване на лидерството в спорта (Revised Leadership
Scale for Sport, RLSS), който съдържа 60 айтема, обо собени в 6 подскали:
 Авторитарно поведение;
 Демократично поведение;
 Тренировка и обучение;
 Социална подкрепа;
 Обратна връзка;
 Съобразяване на ситуацията.
Всички айтеми са представени в три успоредни помежду си форми.
Първата от тях отразява възприятията на спортиста, касаещи лидерското поведение,
започвайки с думите “ Моят треньор...“. Втората форма е отнесена към личните
предпочитания на спортиста спрямо лидерското поведение, започвайки с „Предпочитам
треньорът ми да...“. Третата форма представя разбирането на треньора за неговото лично
поведение, започвайки с „Аз...“. В настоящия доклад ще представим резултатите от първите
две скали.
И двата инструмента демонстрират много добри психометрични характеристики.
РЕЗУЛТАТИ
Анализът на резултатите от изследването (фиг. 1) разкрива, че като цяло най-високи
стойности са налице по подскалата „Съгласуваност на задачите“. Стойностите по останалите
четири подскали са много близки. Това ни дава основание да предположим, че това е една от
същностните характеристики на колективните спортове. Доброто взаимодействие и
съгласуваност на груповите действия подпомагат успешното изпълнение.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1476

Резултатите от сравнителния анализ на данните сочи, че при баскетболистите са
налице по-високи стойности по всички подскали, отразяващи отборния климат в сравнение
със студентите, представители на отборните спортове (фиг. 1).

Фиг. 1. Резултати от сравнителния анализ на данните от изследване на отборния климат

Най-големи различия се наблюдават по отношение на първата скала „яснота на ролята
в отбора” (Мбаск.=44.46, Мст.=41.49). Следва четвъртата скала - „съгласуваност на
задачите“ (табл. 1). Можем да предположим, че ясното разпределение на ролите и функциите
в отбора, добрата съгласуваност при изпълнение на задачите подпомагат доброто
изпълнение. Различията обаче нямат необходимата статистическа значимост и могат да се
коментират само като тенденции. Липсата на статистически значими различия би могла да се
тълкува и във връзка с голямата значимост на отборния климат и неговите компоненти в
колективните спортове.
Таблица 1. Рзултати от сравнителния анализ на данните за отборния климат при
баскетболисти и стеденти, занимаващи се с колективни спортове

Показател

Група
Състезатели
Яснота на ролята Студенти
Студенти
Приемане на
ролята
Състезатели
Състезатели
Изпълнение на
ролята
Студенти
Съгласуваност на Състезатели
задачите
Студенти
Състезатели
Соц. Сплотеност

Студенти

N
64
40
64
40
64
40
64
40
64

M
44.46
41.49
40.41
40.13
42.65
41.72
44.56
43.56
43.10

SD
10.79
8.29
9.36
11.77
5.80
8.94
6.62
9.83
6.92

MIN
25
15
23
18
30
15
26
16
29

MAX
110
51
92
88
54
52
55
54
56

40

42.36

8.87

16

53

F

sig

2.167

0.144

0.018

0.893

0.409

0.524

0.37

0.544

0.219

0.641
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Анализът на резултатите от изследване на лидерските стилове разкрива интересни
зависимости. На фигура 2 и таблица 2 са представени резултатите от изследването на
възприятията на спортистите, касаещи лидерското поведение на треньора. Спортистите като
цяло оценяват най-високо ефективната обратна връзка с треньора и демократичното
поведение. С най-ниски стойности са подскалите „тренировка и обучение“ и „социална
подкрепа“. Тези резултати са до известна степен изненадващи като се има предвид
спецификата на спортната дейност и цялостния учебно-тренировъчен процес. Резултатите от
сравнителния анализ сочат, че баскетболистите оценяват по-високо по всички показатели
своите треньори (фиг. 2) в сравнение със студентите, представители на колективните
спортове.
Налице са статистически значими различия по две от подскалите – тренировка и
обучение (F=6.443 ; p=,001) и положителна обратна връзка (F=4.206 ; p=,043). Логично
състезателите от Младежката лига по баскетбол оценяват по-високо уменията на треньора,
свързани с качеството на учебно-тренировъчния процес и цялостната постановка на
дейността (Табл. 2), които са в основата на успеха в спортната дейност. Същата тенденция се
наблюдава и по отношение на положителната обратна връзка.
Резултатите, свързани с мнението на изследваните по отношение на желания треньор
очертават различна картина.

Моят треньор

Състезатели
Студенти

Фиг. 2. Резултати от сравнителния анализ на данните, относно възприемане на треньора

Като цяло най-високи са очакванията на изследваните, свързани със съобразяване на
ситуацията и тренировка и обучение. И състезателите, и студентите очакват повече от
качеството на учебно-тренировъчния процес и професионалната гъвкавост от страна на
треньора.
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Таблица 2. Резултати от сравнителния анализ
на данните, относно възприемане на треньора
Показател
Авторитарно
поведение
Демократично
поведение
Тренировка и
обучение
Социална
подкепа

Обратна връзка

Група
Състезатели

63

39.56

6.00

28

50

Студенти

40

37.08

8.47

24

50

Студенти

63

42.10

7.94

18

56

Състезатели

40

39.05

8.32

20

55

Състезатели

63

29.92

8.07

19

84

Студенти

40

26.15

5.99

13

37

Състезатели

63

29.76

5.17

14

40

Студенти

40

27.78

6.35

12

38

Състезатели

63

46.06

8.72

26

88

Студенти

40

42.43

8.86

19

57

63

39.25

5.57

19

50

40

37.60

4.42

22

50

Състезатели
Съобразяване на
ситуации
Студенти

3.021

0.085

3.466

0.066

6.463

0.01

3.016

0.085

4.206

0.043

1.659

0.201

Желаният треньор
Състезатели
Студенти

Фиг. 3. Резултати от изследване на желаното лидерско поведение на треньора
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Сравнителният анализ на данните разкрива, че стойностите по всички изследвани
подскали са много близки (фиг. 3), значително по-високи от тези, свързани с оценката на
настоящия треньор.
Таблица 3. Резултати от сравнителния анализ на данните от изследване на желаното
лидерско поведение на треньора
Показател

Група

Авторитарно
поведение

Състезатели

Демократично
поведение

Студенти

Тренировка и
обучение

Състезатели

Студенти
Състезатели
Студенти
Състезатели

Социална подкрепа Студенти
Състезатели
Обратна връзка

Студенти

Съобразяване на
ситуации

Състезатели
Студенти

N
63

M
43.08

SD
4.73

MIN
32

MAX
50

F

р

40

43.18

5.64

29

50

63

43.08

4.63

32

50

0.009

0.926

40

43.28

5.68

29

50

63

46.54

6.42

30

72

0.168

0.683

40

47.28

11.78

24

108

63

30.92

4.32

20

39

3.466

0.066

40

31.20

4.68

19

39

63

32.24

4.13

23

40

0.096

0.916

40

32.35

3.96

21

38

0.019

0.892

63

49.65

5.80

36

60

40

49.58

6.01

34

58

0.004

0.949

Може да се твърди, че изследваните спортисти чувстват определени дефицити във
взаимодействията с техните треньори. Заслужава внимание фактът, че при студентите са
налице по високи стойности по скалата „тренировка и обучение“, т. е. те очакват повече от
своите треньори по отношение на тясно професионалните аспекти на спортната дейност.
ОБСЪЖДАНЕ:
На базата на получените резултати от проучването можем да обобщим, че при
състезателите от колективните спортове, независимо от нивото на квалификация, са налице
високи стойности по подскалите на отборният климат. При състезателите по баскетбол
стойностите са по-високи, но различията не са статистически значими.
Баскетболистите оценяват значимо по-високо лидерските умения на своите треньори,
свързани с качеството на учебно-тренировъчния процес и качеството на обратната връзка,
умения, които в значителнастепен определят успешността на спортната дейност.
При всички изследвани, и активно спортуващи, и студенти са налице по-високи
очаквания относно лидерското поведение на техните треньори. Този факт е със значителна
практическа стойност и разкрива определени резерви за оптимизиране нспортносъстезателната дейност.
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РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА В КОНТЕКСТА НА СПОРТНАТА КАРИЕРА
Проф. Татяна Станчева Янчева, ДН, НСА „В. Левски“, София
TALENT DEVELOPMENT IN SPORT IN THE CONTEXT
OF SPORTS CAREER
Prof. Tatiana Stancheva Iancheva, Doctor of Science
NSA “V. Levski”, Sofia
През последните години в специализираната литература все по-настойчиво се поставя проблема за
развитието на таланти в спорта. Провеждат се систематични проучвания на развитието на уменията в
една или повече области на човешката дейност (Gagné, 2009 г.). В спортен контекст този проблем
придобива особена значимост. Елитният спорт предполага ранно разкриване и развитие на комплекс от
характеристики – антропометрични, физически, физиологични, технически, тактически, психологически
(Elferink-Gemser, Visscher, Lemmink, иМълдър,2004). Разнообразието и сложността на факторите,
участващи и влияещи върху развитието на таланта в спорта изисква цялостен и динамичен мониторинг.
За елитния спорт е от особена значимост не само ранното откриване и подбор на таланти от гледна точка
на краткосрочния успех, а неговото дългосрочно развитие и изява.
Настоящият доклад има за цел да обобщи научната литература по проблема, основните методологични
подходи и модели за развитие на таланти в спорта.
На тази основа се предлага модел за развитие на таланти в спорта, съобразен със специфичните
особености в развитието на българския спорт.
The issue of talents development in sport has been widely discussed in the specialized literature in the last few
years. Systematic surveys aimed at the development in one or more areas of human activities have been
conducted (Gagné, 2009 г.). In sports context this problem is gaining special significance. The elite sport
supposes an early revealing and development of a complex of characteristics – anthropometrical, physical,
physiological, technical, tactical, psychological (Elferink-Gemser, Visscher, Lemmink, and Milder,2004). The
diversity and complexity of the factors influencing the development of talents in sport requires an overall and
dynamic monitoring.
In the elite sport, not only the early finding and selection of talents for the short-term success is especially
crucial, but also its long-term development and manifestation.
The present report aims at summarizing the scientific literature on this issue, the major methodological
approaches and the models for talents development in sport.
On this basis, it offers a model for talents development in sport, regarding the specific peculiarities in the
development of the Bulgarian sport.

Светът на елитния спорт поставя състезателите и треньорите пред все по-големи
предизвикателства – спортно-технически, личностни, организационни, финансови. В този
смисъл професионалното управление и развитие на спортната кариера, идентифицирането и
развитието на талантa се превръща в същественпроблем за цялата система на спорта и
логично привлича все по-голям изследователски интерес. В спортната наука все още са
епизодични проучванията, свързани с успешната спортна кариера. През последните години
нараства интересът къмпсихологическите фактори, които предсказват успешната спортна
кариера и се определят от редица автори като критични за успеха[4; 6; 11; 16].Заедно с това
се извеждат и основните причини за прекратяване на спортната кариера: възраст, травми,
деселекция, свободен избор. Обръща се внимание на факта, че първите три са особено
трудни, доколкото са извън контрола на състезателя и често са свързани с психични
проблеми – повишена тревожност, депресии, загуба на спортна идентичност, понижена
самооценка, финансов и социален статус, социлни взаимодействия.Някои автори [35]
разглеждат факторите, които влияят качеството на адаптацията в процеса на кариерно
развитие като поставят особен акцент на Аз-идентичността, социалната подкрепа,
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предварителното планиране на кариерата, семейството, социоиконимическия статус.Тези
фактори се разглеждат през призмата на мултицултурната перспектива.
Ericsson (1993) отбелязва три типа ограничения по отношение на активната спортносъстезателна дейност, които съществено повлияват развитието на спортната кариера –
мотивационни, свързани с усилията (физически и ментални) и ресурсни (свързани с
потенциала).
На основата на изследванията (теоретични и експериментални) са разработени
национални програми за кариерно развитие, в основата на които са заложени: тренинг на
умения, личностно и кариерно консултиране, менторство и социални контакти,
идентифициране на умения, цели и интереси.
Съществен компонент от кариерното развитие е откриването, идентифицирането и
развитието на таланта, които са обект на академичен интерес повече от 50 години [36].
Провеждат се систематични проучвания на развитието на уменията в една или повече
области на човешката дейност [21].В спортен контекст този проблем придобива особена
значимост през последните години.Елитният спорт предполага ранно разкриване и развитие
на комплекс от качества – антропометрични, физически, физиологични, технически,
тактически, психологически [17]. Независимо от големия интерес на изследователите в тази
област все още липсва консенсус и продължават дебатите по отношение на това как може да
се дефинира и идентифицира талантът, какви програми трябва да се прилагат, за да се развие
и изяви с цел постигане максимална състезателна реализация. Все още липсва ясна
теоретична и концептуална рамка, като отправна точка при изследване и интерпретиране на
проблема.Независимо от различията си обаче авторите все повече се обединяват около
схващането за динамичната и мултидименсионална природа на спортния талант.
Разнообразието и сложността на факторите, участващи и влияещи върху развитието на
таланта в спорта изисква цялостен и динамичен мониторинг.
За елитния спорт е от особена значимост не само ранното откриване и подбор на
таланти от гледна точка на краткосрочния успех, а неговото дългосрочно развитие и изява.
Настоящият доклад има за цел да обобщи научната литература по проблема,
основните методологични подходи и модели за развитие на таланти в спортав контекста на
спортната кариера и да предложи примерен концептуален модел.
На този етап липсва единно становище по отношение на определение на таланта и
свързаните с това ключови въпроси. Талантът вроден ли е или се развива?Какъв е
относителният дял на генетичните и екологични фактори в процеса на развитие на
таланта?Какво характеризира успешното развитие на таланта в спорта и как можем да
направим средата подкрепяща и стимулираща?Дебатите в тази сфера все повече се насочват
към факторите на околната среда, към включване на социални и културни променливи [32;
34].
В специализираната литература терминът „талант“ се употребява както като
предпоставка за успех (вродена способност), така и като резултат от процеса на развитие
(спортното постижение) [21; 36; 24; 38]. Н. Попов (1994) определя таланта като „висока
степен на развитие на способностите и надареността, позволяваща да се получат продукти на
дейността, отличаващи се с новост, съвършенство, обществена значимост и оригиналност“
[2]. Талантът според Gagne [21]е резултат от систематичното развитие на умения в една или
повече области на човешката дейност. Csikzentmihalyi [14]отбелязва, че талантът е социален
конструкт, етикетнаодобрение, койтоние поставямена разкритите качества и способности,
които имат стойност за бъдещото развитие. Дебатът „природа-развитие (обучение)“ е
централен за дефинирането на спортния талант.
Авторите в тази област са единодушни по отношение на сложността на проблема и
отбелязват необходимостта той да се разглежда в неговата сложност, многоизмерност и
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цялостност.Все още липсват валидни и надеждни методи за идентифициране и подбор на
таланти за елитен спорт в ранните етапи на спортната кариера.В повечето случаи те са
свързани с търсене на краткосрочен ефект, а не с дългосрочно развитие и разгръщане на
таланта, с цялостното кариерно развитие, особено в спортовете, където началото на
физическото съзряване се счита за краткосрочно предимство.
Подходът за откриване на таланти е базиран на идеята за вродената природа на
таланта. Както отбелязва Gagne [21]трябва да се прави разлика между таланта като
предпоставка, потенциал и като продукт и резултат. Надареността (спортната пригодност) се
отнася до вродения потенциал и отразява спонтанните, естествени способности, докато
терминът „талант“ се отнася до достигнато високо ново на спортно техническо майсторство
в резултат на систематично развити умения. Williamsи Reilly [38]дефинират откриванетона
таланти(talent detection) каторазкриване напотенциалниизпълнители,които все още
неучастватв спортни заниманияи идентифициранетона таланти(talent identification) признаването навече занимаващите се със спортспотенциал да се превърнат
велитнисътезатели.
Този подход е подложен на критика поради множество причини [29]. Талантът е
комплексен конструкт и неговото дефиниране и особено измерване е твърде сложен
проблем.Редицафакториса свързани стоваи играят важнароляпри определяне навероятността
един млад спортист да направи успешенпреход къмелитнияспорт.
Изследователите в тази област извеждат две направления в изучаването на проблема,
които играят решаващароляза реализирането навърхови постижения: 1) Идентифициране на
таланта (Talent identification- “TID”), който се определя като процес на разпознаване на
настоящитеучастницис потенциалда се отличатв определенспорт и 2) Развитие на таланта
(Talent Development – “TDE”) - осигуряване нанай-подходящатасреда за обучение и развитие,
за да реализиратсвоя потенциал [38]. Редица публикации сочат, чеизследователските
усилиясе пренасочват все по-настойчиво към условията, факторите и съдържанието на
програмите за развитие на таланти в спорта –TDE [5; 16].
Подходът към развитие на таланта акцентира върху придобитите двигателни и
психологични умения, а не толкова върху вродения потенциал, върху качеството и
количеството на учебно тренировъчния процес, за да се достигне върхово постижение[12;
32].В този подход се открояват две различни направления.Първото се застъпва от Ериксон и
кол.и лансира тезата за ранната специализация и съзнателната практика, водеща до високи
спортни постижения [17; 19; 20; 18]. Ериксон акцентира върху необходимостта от добре
структуриран, целенасочен, контролиран интензивен учебно-тренировъчен процес, насочен
към подобряване на резултатитеи изискващ съответнитекогнитивниифизически усилия.
Според него развитието на таланта и постигането на високо спортно майсторство зависи
почти изключително от качеството и количеството на човешките и материални ресурси,
както и времето на активна спортна дейност (Ериксон определя период от 10 години). Този
подход къмраннаспециализацияведин спортиголям обемна натоварванеизисквасъстезателят
да е силномотивиран и да има възможност и способност да преодолееограниченията,
свързани с ресурси, мотивация и усилия.
Второто направление [10; 11; 12; 13] предлага различен подход – изпробванена
различниспортове, преди да се избере специализацияв един.Според тези автори ранната
специализация не е изискване за достигането на високо спортно майсторство.Те извеждат
три фази на спортната кариера, които предявяват различни изисквания към участниците в
учебно тренировъчния процес – спортисти, треньори (спортно-технически щаб),
родители.През първата фаза, спортът за начинаещи, акцентъте върху създаването на
окуражаващ и подкрепящ климат, развитие на вътрешната мотивация, ориентация към
задачите и постигането на лични цели.Както отбелязват Ramadas, Serpa и Krebs на този етап
е много важно децата да се ангжират с игри и със спортни дейности, доставящи позитивни
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емоции [30], като постепенно се преминава към съзнателна спортна дейност.На етапа на
специализацията е важен балансът между тях.Етапът на високото спортно майсторство се
характеризира с по-голям натиск от противниците, високи лични и социални очаквания.
Някои автори отбелязват, че на този етап е много важно да се направи разграничение между
това състезателите „да достигнат до там“ и „да се задържат там“. За да се справят с високите
изсквания и очаквания състезателите трябва да притежават и развият редица личностни
качества и умения – постоянство, мотивация, увереност, независимост, ангажираност,
стратегии за справяне [16]. Съществено значение на този етап имат саморегулиращите
умения, особено в етапите на преход, които могат да бъдат критични за младите спортисти и
да породят психическа нестабилност, проблеми със състезателната реализация, а понякога да
се стигне и до прекратяване на кариерата [4]. Специален акцент се поставя върху
специфичните функции на участниците в триъгълника „спортист-родител-треньор“. От
една страна се подчертава тяхната позитивна роля и необходимост от подкрепа и добро
взаимодействие, от друга се отбелязва, че високите очаквания и натиск от страна на
родителите, а дори и намеса в работата на спортно-техническото ръководство могат да се
превърнат в сериозен негативен фактор, да породят значително напрежение в подготовката и
реализацията на спортиста. През последните години това се превърна в сериозен проблем и
за българския спорт (особено в спортове, които предполагат ранна специализация и изява и
изискват сериозна материална подкрепа от страна на родителите).
Обобщавайки тези две направление Cote отбелязва [10], че ранната специализация и
интензивен тренировъчен процес в ранна възраст могат да разгърнат потенциала на
спортиста и той да достигне до високо спортно майсторство, но е твърде вероятно това да
доведе дориск зафизическото здраве, намалени възможностии преждевременно приключване
на спортната кариера при някои от тях. Това е един не рядко срещан проблем в българския
спорт.В нашата специализирана литература проблемът за планиране и развитие на спортната
кариера е все още много слабо проучен.Същевременно трябва да се отчита фактът, че пътят,
който е избран зависи и от вида спорт исоцио-културния контекст.Къснатаспециализация
също нe е подходящазавсички спортове. Развитието на таланта в спорта е тясно свързано с
развитието на спортните умения и състезателната реализация, които са фокусирани в един
сравнително кратък период на спортната му кариера. Но както отбелязва Н. Стамбулова
кариерното развитие трябва да се разглежда впо-широкконтекст наразвитие на таланта,
доколкото талантът на един спортистне е самонабор отдвигателни уменияи качества, но
също такаи способност да серазвиват и използват ефективнособствените ресурси, за да се
осигуриисканияпреходвъв и извънспорта[32]. Специален акцент се поставя на ключовото
значение на социокултурната подкрепа за развитието на таланти [14].Два аспекта се
извеждат като особено важни в тази област – качеството на обучение и високата
ангажираност по отношение на дългосрочната перспектиа[6].
Най-новите тенденции при анализа на този проблем са свързани с прилагането на
динамичен и холистичен подход[32; 27; 28; 25].Съвременните изследвания върху
психологичните аспекти на развитието на таланта насочват фокуса към индивидуалните
особености на спортиста и неговата микро среда, които са в основата на холистичния
екологичен подход към развитието на таланта. Централна роля в него заема цялостната среда
и нейните ефекти върху потенциално елитните спортисти и разглеждането на развитието на
таланта в неговата комплексност с реалната среда. Холистичният екологичен подход към
развитието на таланта в спорта е базиран на принципите на системния подход,
екологичната психология, културната и кроскултурната психология. Използвайки за основа
био-екологичната теория на Bronfenbrenner [7; 8; 9], той обединява микро, мезо и макро
нивото, специфичната спортна и социална среда, съвкупността от фактори, които заедно
определят ефективността на развитието – предпоставките, процесите, индивидуалното
развитие и организационната култура. Авторите предлагат две променливи, които са
определящи за развитието: 1) организацията, свързана с взаимната зависимост на
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елементите и 2) сложността на дейностите, в които е включен спортиста. Според нас
остава подценен в литературата, а и в разработените и действащи програми за развитие на
таланти, проблемът за собствената личностна активност на спортиста в процеса на развитие.
До известна степен той се застъпва от Gagne [21], който извежда в сложния процес на
развитие на таланти няколко ключови фактори: вътрешноличностни катализатори
(физически, мотивационни, волеви, саморегулативни, личностни), фактори на околната среда
(социална среда, хора, подкрепа, събития), а дори и шанса [21].
Някои автори разглеждат причините за провала на кариерата на спортисти,
определяни като „потенциално талантливи“. Данните сочат, че като причини се разглеждат
семейството, неадекватните натоварвания, връзката с треньора, липсата на достатъчно
средства за насърчаване на талантите, участие в алтернативни дейности, които се конкурират
с всеотдайността към спорта [37]. Други автори посочват липсата на стратегии за справяне
[26], липсата на зрялост и увереност [31], амотивация [22], липса на автономия [23]и др.
Ние приемаме като отправна точкабио-екологичната теория на Bronfenbrenner [7; 8; 9].
Разглеждаме развитието на таланта в контекста на взаимодействията му със
специфичната среда, която обединява микро, мезо и макро нивото, съвкупността от
фактори, които заедно определят ефективността на развитието – предпоставките, процесите,
индивидуалното развитие и организационната култура. Доколкото в разработените
теоретични модели и действащи програми за развитие на таланти в спорта се отчита преди
всичко това, което става „вън“ (зависимостта и взаимодействието на елементите на
организацията, сложността и организацията на спортната дейност), а не „вътре“ в личността
на спортиста, неговата личностна активност, ние включваме още една топологична
структура - „интерегосистема“, която включва „елементите на самосъзнанието, ценностната
система и отношението на личността към самата себе си; нейният субективен опит и
критерии, които определят позицията и действията на спортиста“[1; 3].

Фиг. 1. Работен модел на развитие на таланта в контекста на средата

По този начин развитието на таланта, състезателната реализация и цялостната
спортна кариера се разглеждат в цялостния контекст на протичащите процеси във
външната и вътрешна среда, което дава възможност да се разкрият по-пълно движещите
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механизми, предпоставките и факторите, които в последствие да намерят своето практическо
приложение в програмите за развитие на таланти в спорта. На фиг 1 е представен работен
модел, подчинен на приетата от нас концептуална рамка за развитие на таланта.
Макросистемата включва културата или определени субкултури, които влияят върху
идеологията, формираните в обществото ценностни системи, стила на живот, отношението
към спорта, медиите и др.Тя оказва съществено влияние върху характера на спортното битие,
върху възможностите за избор и реализация в рамките на глобализиращото се общество в
международен и национален план. През последните години се наблюдават съществени
изменения в спортната субкултура, което променя в значителна степен от една страна самото
спортно битие, особено по отношение на „елитния“ спорт, от друга – обществените нагласи.
Изискванията и обществените очаквания към спортистите нарастват динамично. Увеличават
се изискванията към продължителността на спортната кариера като собствена
професионална кариера.Това засилва неимоверно психическото напрежение в сферата на
професионалния спорт, което предполага и съответен подход по отношение на развитието на
таланта, планирането и управлението на кариерата.
Същевременно процесите, протичащи на макрониво са съпроводени със значителното
ограничаване и обедняване на екзо, мезо и микросредата.
И на нивото на екзосистемата спортната среда се отличава с определена специфика.
Една от тенденциите на развитие на съвременния спорт е непрекъснато снижаващата се
възрастова граница и ранната специализация на занимаващите се. В тази връзка ролята на
семейната, училищната и приятелска среда имат важна роля за началната ориентация на
подрастващите към спорта. Ранната специализация и ранното включване на състезателите
във високоразрядния спорт и присъщите изисквания към обема и интензивността на
тренировъчните натоварвания налагат голяма част от състезателите да напускат твърде рано
своите семейства (или времето, прекарано с тях е твърде ограничено).
Тези
ограничения проявяват
своя
конкретен
ефект на нивото
на
мезосистемата.Професионалната изява в спорта изисква концентрация на всички сили на
личността и ограничаване на всички други въздействия и начини на изява, с оглед
максималната спортна реализация. Това поражда известен дефицит на средата, който може
да бъде компенсиран чрез самата система на спортна подготовка.
Специфичните особености на спортната среда на макро, екзо и мезо ниво неизбежно
рефлектират и върху микросредата. Микросредата включва непосредствения контекст,
системата от връзки и отношения, в които непосредствено е включен състезателят и които
оказват най-значимо влияние върху развитието на таланта и цялостната спортна кариера. Тук
се
включват
треньорът
и
спортно-техническият
щаб,
родителите,
съотборниците.Обедняването на социалната среда по време на подготовката на
подрастващите спортисти, ограничаването на дейностите и кръга от занимания при
определени условия може да доведе до известно ограничаване и обедняване на социалните
взаимодействия на младите спортисти и се отразява върху тяхното цялостно развитие.
Нарушава се лансираният като изключително важен за развитието на таланта баланс в
триъгълника „състезател-родител-треньор“.В този смисъл от изключително важно
значение се явява цялостната постановка на дейността и поведението на треньора, които
трябва да компенсират тези ограничения на средата и да създадат оптимални условия за
развитието на таланта.
Посочените специфични особености на спортната среда поставят на изпитание
изграждането и функционирането на интерегосистемата.Изключително високите изисквания
и очаквания към потенциално елитните спортиста налагат повишено внимание към
изграждането на съответните личностни механизми, които осигуряват функционирането на
това ниво. За развитието на таланта и успешната реализация на спортиста съществена роля
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имат: нивото на развитие на самосъзнанието, уменията за саморегулация и мобилизация,
увереността, личностната активност. Те оказват съществено влияние върху развитието на
таланта и ефективността на спортната кариера.В тази връзка можем да разглеждаме
качествата на спортиста в два аспекта.

Фиг. 2. Развитие на таланта в контекста на спортната кариера

От една страна, това са способностите, качествата и уменията, които определят т.нар.
«спортна пригодност» (фиг. 2)и са основата за успешно усвояване и практикуване на
съответния спорт.От друга страна, това са способностите, качествата и уменията, свързании
с регулацията на поведението, действията, усилията и взаимодействията със средата, които
са определящи за ефективността на състезателната реализация. Докато първата група
качества и умения е съществена за откриването и идентифицирането на таланта и определя
потенциала за развитие и изява на състезателя, то втората е решаваща за развитието на
таланта и нговата реализация. Можем да ги определим като «състезателни качества и
умения». Тези две групи качества и умения са във взаимна връзка и зависимост и от тяхното
единство до голяма степен как ще се развие таланта и цялостната спортна кариера.
Развитието на таланта и ефективната състезателна реализация предполага
целенасочено управление и саморегулация на състезателното поведение в границите
«потенциално – актуално».
Сред ключовите фактори на това ниво, които могат да подпомогнат или да затормозят
развитието на таланта могат да се откроят: поемането и справянето с проблемите на славата
и публичността, особено като се има пред вид ранната изява, ранната публичност и медийно
внимание на фона на една все още неукрепнала личност; интензивното (в някои случаи
хиперболизирано) развитие на социалното Аз; разминаването между нивата на социалния
контекст и интерегосистемата и др.
Това очертава редица проблеми, чието решаване трябва да е един от акцентите на
програмите за развитие на таланти в спорта.Обективно усложнената ситуация в съвременния
елитен спорт поражда твърде високи изисквания към дейността, поведението и реализацията
на спортиста. Това от една страна повишава изискванията към организацията и управлението
на процеса на подготовка, от друга, към качествата на личността на състезатели и
треньори.Всичко това обективно повишава ролята и значимостта на интерегосистемата като
базов и същевременно интегриращ механизъм в спортната среда и изявата на спортиста в
нея, а от там и грижите за нейното адекватно изграждане и усъвършенстване като като
съществен компонент от системата за развитие на таланти в спорта.
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ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗПРИЕТИЯ СТРЕС И ЛИЧНОСТНАТА
ТРЕВОЖНОСТ ВЪРХУ НИВАТА НА ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНА
ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО БОРБА
Галина Домусчиева-Роглева, доцент, доктор,
Национална спортна академия „Васил Левски“,
Катедра „Психология, педагогика и социология“, София, България,
galinadom@abv.bg
INFLUENCE OF PERCEIVED STRESS AND PERSONAL ANXIETY ON
LEVELS OF PRE-COMPETITIVE ANXIETY IN WRESTLING ATHLETES
Domuschieva-Rogleva G.D. Ass. Prof., National Sports Academy “Vassil
Levski”, Department of Psychology, pedagogy end sociology, Sofia, Bulgaria,
galinadom@abv.bg
Мултидименсионалната теория за тревожността е в основата на изследването на взаимоотношенията
между нивото на възприет стрес и предсъстезателната тревожност при състезатели по борба, които са
включени в националните отбори на България по борба - класически и свободен стил.
Всички състезатели попълват въпросник за възприет стрес (PS-1) [9], тест на Спилбъргър за изследване
на личностната тревожност и въпросник за предсъстезателната тревожност (CSAI-2) [21], който оценява
нивата на когнитивна, соматична тревожност и самоувереност.
Ключови думи: предсъстезателна тревожност, възприет стрес, състезатели по борба.
Guided by the Multidimensional anxiety theory [21] the present study examined the relationship between the
level of perceived stress and the pre-competitive state of anxiety in wrestling athletes. They are the Bulgarian
national team of Free style and Greco-Roman style wrestling competitors. Athletes are tested during the
preparation for World Championship Wrestling in September 2014.
All participants completed the Questionnaire for perceived stress (PS-1) [9]; the Competitive State Anxiety
Inventory-2 (CSAI-2) [21], which assesses levels of cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence and
Spielberger's Anxiety Inventory (STAI-Y-1) used in assessing the level of personal anxiety.
Keywords: competitive state anxiety, personal anxiety, perceived stress, wrestling athletes

Значимо място в психологическата литература, както в областта на спорта, така и
извън него, заема проблемът за справяне с тревожността и стреса. Развитието на личностни
умения за справяне със стресорите, характерни за състезанието, е важно за постигане на
успех в спорта. Съвременният състезателен спорт се характеризира с повишени очаквания
към спортистите и тяхното представяне. Очакванията на широката общественост, клубното и
треньорското ръководство, на близките и приятелите за успешно представяне и значими
спортни постижения водят до интензивни емоционални преживявания, свързани с победата
или загубата.
Стресът е един от най-важните психологически конструкти в поведенческите науки и
поради тази причина съществуват множество подходи при изучаването му, като основните са
три: личностен, ситуативен и интерактивен. Първият е насочен към особеностите на
личността, на нейната психична структура, на свойствата и характеристиките в оценката на
стреса. Вторият подход търси причините за стреса вън от личността. Изучават се и се
класифицират стресовите фактори по степента на тяхната интензивност и качествени
особености. Третият, определян като модел на взаимодействието, интегрира двата фактора и
разкрива връзките и взаимозависимостите между тях в проявите на стреса. Интерактивният
подход дефинира стреса като дисбаланс между изискванията на средата и индивидуалните
способностите за справяне, т.е. степента на стрес е функция на способността на даден човек
да отговаря на изискванията на ситуацията [21]. Отношението към въздействието от
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външната среда, когнитивната оценка на сигналите, от биологична, психологична или
социална гледна точка са причина за реакцията. Лазарус [19] постулира, че чрез процеса на
когнитивна оценка хората определят това, което им се случва съобразно личните цели и
ресурси, които притежават, за да се справят с предизвикателството. Вътрешните психически
условия и процеси, а не външните са определящи за характера на реакцията. Този
динамичен подход включва три типа оценки:
• първични, които се отнасят до това дали обективната проблемна ситуация е
стресова за субекта;
• вторични, т.е. какви стратегии са най-подходящи за преодоляване на стреса;
• преразглеждане на първичните и вторични оценки, когато се появява нова
информация за ситуацията и на тази основа се търсят нови възможности за успех.
От гледна точка на интерактивния подход стресът е функция на високите изисквания
на ситуацията, сравнени с ограничените лични емоционални ресурси за ефективно справяне
с тези изисквания [20]. „Стресът е процес, който включва възприемането на значителен
дисбаланс между изискванията на средата и възможностите за реагиране при условия, в
които неуспехът в отговор на изискванията има важни последствия и в резултат на това
нарастват нивата на състоянието на когнитивна и соматична тревожност” [21].
В областта на спорта като стресори могат да бъдат посочени: сериозните
тренировъчни натоварвания, които налагат отказване от много други възможности;
възникването на конфликтни ситуации между състезателя, от една страна и треньора,
съотборниците или съперниците; значимите състезания, желанието да се отговори на
високите социални очаквания и изисквания към личността и състезателното поведение на
спортиста; условията, при които протичат подготовката и състезанията; победата или
загубата. В спортната дейност като силни стресори се разглеждат както физически, така и
психични фактори. П. Фресс посочва две основни причини за възникване на стреса:
недостатъчните адаптационни възможности (новост, неопитност, внезапност) и
свръхмотивация. Общият елемент при стресовите ситуации е разминаването между
възможностите на човека и изискванията към него [1]. Като стресогенна ситуация може да се
разглежда възникването на фрустрация на потребностната сфера под влияние на определени
външни фактори.
Главните стресори, които елитните спортисти отбелязват, са: организационни
фактори, натиск от страна на медиите, пътувания, очаквания към тяхното представяне,
предварителни тренировки, общуване с треньорите, изисквания към елитните спортисти,
загуба на концентрация [13, 16].
Личностната тревожност се разглежда като устойчива, придобита поведенческа
диспозиция, черта на личността, предразполагаща към възприемането на широк кръг
обективно безопасни стимули като съдържащи заплаха и реагиране на тях със ситуативна
тревожност, превишаваща значително обективно необходимата [7].
Многобройни проучвания в областта на спортната психология се опитват да обяснят
въздействието на различни променливи върху предсъстезателната тревожност. Целта на този
вид изследвания е да се създаде информираност относно ситуациите, в които спортистите
изпитват негативни емоционални състояния, предпоставките на тези ситуации и възможните
средства, които им дават възможност да се справят успешно с негативните си емоции.
Възприетият от страна на състезателите стрес може да доведе до повишаване на
предсъстезателната тревожност.
Предсъстезателната личностна тревожност се определя като тенденция за
възприемане на състезателната ситуация като заплашваща и реагирането на тази ситуация
със ситуативна тревожност. Операционализирането на понятието „предсъстезателна
личностна тревожност” е важно за разбиране на поведението в спорта, особено когато
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състезателната ситуация се възприема като заплашваща и личността реагира на тази заплаха
по специфичен начин [21].
Отношенията между тревожността и представянето по време на състезание се
обясняват от позицията на различни теоретични подходи. Една от най-разпространените
съвременни теории, върху чиято основа се осъществяват множество изследвания е
Мултидименсионалната теория на Мартенс [21]. Теорията се основава на допускането, че
състезателната тревожност включва отделни компоненти: когнитивен, соматичен и
поведенчески.
Когнитивният компонент обхваща негативни очаквания за представянето и
възможните последствия от неуспеха, неспособност за концентрация, разстройства на
вниманието преди и по време на представянето. Признаците са: нерешителност, объркване,
слаба концентрация, раздразнителност, страх, неспособност за разбиране на указанията,
недоволство и др.
Соматичният компонент на тревожност се отнася до физиологичните ефекти от
тревожните преживявания: нарастване на възбудата, съпроводено с ускоряване на дишането,
повишаване на напрежението в мускулите, изпотяване, треперене, изчервяване,
непрекъснато говорене, прозяване, гадене, безсъние и други вегетативни реакции.
Поведенческият компонент е обект на малко изследвания в областта на спорта.
Характеризира се със следните признаци: вдървена стойка на тялото, предпазлива игра,
избягване на зрителен контакт, покриване на лицето с ръце, гризене на ноктите и др.
реакции.
Допълнителен фактор при изясняване на влиянието на предсъстезателната тревожност
върху представянето е посоката на когнитивните безпокойства. За да се прогнозира
поведението, е необходимо да се направи разграничение между позитивните (активацията) и
негативните (тревожността) компоненти на стресовата ситуация [15]. Традиционно
тревожността се разглежда като влошаваща представянето, но през последните години
обектът на изследване е свързан с посоката на предсъстезателната тревожност в качеството й
на улесняваща или възпрепятстваща представянето [12, 22]. Джонс и Суейн първи въвеждат
понятието за посока на тревожността и я дефират като улесняваща спортното представяне
(позитивна) и влошаваща (негативна) интерпретация на тревожните симптоми, касаещи
представянето [17].
Допускаме, че равнището на личностна тревожност и нивото на възприет стрес
определят проявите на предсъстезателна тревожност и че съществуват различия в проявите
на предсъстезателна тревожност при състезателите медалисти и тези, които имат по-слаби
резултати.
Целта на изследването е да се разкрият особеностите и взаимовръзките на
личностната тревожност, възприетия стрес и компонентите на предсъстезателната
тревожност при спортисти от националните отбори по свободна и класическа борба в
зависимост от тяхното представяне.
Задачи на изследването:
• да се разкрият проявите на личностна тревожност, на възприет стрес,
предсъстезателна тревожност при спортисти от националните отбори по свободна
и класическа борба в зависимост от техните резултати.
• да се анализират взаимовръзките между проучваните променливи при
изследваните лица.
Обект на изследване са 54 състезатели от националните отбори по свободна борба (от
тях 13 жени и 20 мъже) и класическа борба (21 мъже), на възраст от 16 до 34 години.
Средната възраст на изследваните лица е 22,6 години. Изследваните лица са обособени в две
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групи според мястото си в крайното класиране. В първата група влизат класираните от първо
до трето място – 19 състезатели, а във втората група – 35 спортисти, класирани от четвърто
място нататък.
МЕТОДИКА:
1. Въпросник за възприет стрес (PS-1) [9], адаптиран за български условия от Г.
Карастоянов и А. Русинова-Христова. Състои се от 7 позитивно и 7 негативно формулирани
айтема. Въпросникът измерва степента, в която изследваните лица оценяват събитията в
живота си като стресови в последния месец. Тази оценка се свързва с възприятия за
непредсказуемост, отсъствие на контрол и претовареност. Използва се пет степенна скала
Ликертов тип за оценка на честотата на проява на чувства и мисли, описани в айтемите, през
последния месец. Скалата включва въпроси от вида: „Колко често през последния месец сте
усещали, че не можете да контролирате важни неща в живота си?” Получените резултати
характеризират относително стабилен оценъчен стил за определен период от време [6].
2. Тест за измерване на равнището на тревожност на Спилбъргър, адаптиран
вариант на Щетински, Паспаланов [8]. Тестът на Ч. Спилбъргър е разработен върху
теоретичната му концепция за тревожността. Диференцирането на тревожността на
личностна и ситуативна обуславя и създаването на две форми за тяхната оценка STAY-Y-I
(за оценка на ситуативната тревожността - S) и STAY-Y-IІ (за оценка на личностната
тревожност - Т). Всяка от формите съдържа 20 твърдения и 4-степенна скала Ликертов тип
за оценка на интензивността им на изява. Диапазонът на оценките е от 20 до 80.
Нарастването на бала е по посока на нарастване на тревожността. В нашето изследване сме
използвали варианта за изследване на личностната тревожност.
3. Въпросник за предсъстезателната тревожност (Competitive State Anxiety
Inventory-2; CSAI-2), конструиран специално за спортната практика от Райнер Мартенс и
колеги [21]. Той е смятан за „един от най-популярните инструменти в полето на спортната
психология” [10] и е апробиран за български условия [2]. Българският вариант на скалата
съдържа 26 айтема, групирани в три субскали:
• когнитивна тревожност, включваща негативни очаквания за представянето и
възможните последствия от неуспеха, неспособност за концентрация, разстройства
на вниманието преди и по време на представянето (напр.: „Безпокоя се за изхода от
това състезание”);
• соматична тревожност, отнасяща се до физиологичните ефекти от тревожното
преживяване като нарастване на автономния араузъл, придружено с негативни
физиологични ефекти, като сърцебиене, напрежение в мускулите, ускорено
дишане, влажни ръце (напр.: „Сърцето ми бие учестено”);
• самоувереност, разкриваща степента на сигурност и увереност в собствените
способности за постигане на успехи в спорта (напр.: „Уверен/а съм, че ще се
представя добре”).
Използва се четиристепенна скала Ликертов тип от 1 (съвсем не се отнася до мен в
настоящия момент) до 4 (напълно се отнася до мен). Анализът на експерименталните данни
показва добра вътрешна съгласуваност по трите субскали. Коефициентът на надеждност α на
Кронбах е 0,85 за субскалата, измерваща когнитивната тревожност; 0,86 за субскалата
соматична тревожност; и 0,88 за субскалата, измерваща самоувереността.
4. За проучване на посоката на когнитивната и соматичната тревожност е
приложен модифициран вариант на скалата за предсъстезателната тревожност, която
съдържа 17 въпроса [17]. Възможните отговори варират от –3 (силно влошава представянето)
до +3 (силно улеснява представянето).
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ОРГАНИЗАЦИЯ:

Изследването е проведено през юли и август 2014 година по време на подготовката на
националния отбор по борба – класически и свободен стил за Световното първенство по
борба през септември 2014 г. Изследваните състезатели попълваха двукратно теста за
предсъстезателна тревожност (CSAI–2) в разстояние на месец.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Резултатите от сравнителния анализ показват, че съществуват различия по отношение
на някои от изследваните променливи при групите, диференцирани по отбор и класиране. За
сравняване на експерименталните данни между отделните групи изследвани лица са
използвани критериите на Mann-Whitney (u - за две извадки) и на Kruskal-Wallis (χ2 - за
повече от две групи изследвани лица).
При изследваните лица като цяло се наблюдават следните стойности на възприет
стрес: М=35,12; SD=7,11. Между трите отбора – свободна борба – мъже и жени и класическа
борба се установяват статистически значими различия по отношение на тази променлива.
Най-високи стойности на възприетия стрес се установява при състезателите от отбора по
свободна борба, следвани от състезателите по класическа борба и най-ниско е равнището в
отбора на жените (табл. 1, фиг. 1).
Таблица 1.
Средни стойности на възприетия стрес, разделени по пол и класиране
Възприет стрес

M

SD

Изследвани лица като цяло
35,13
7,11
Състезатели по свободна борба - мъже
38,23*
6,27
Състезатели по класическа борба
35,05*
6,10
Жени
32,15*
8,50
Класиране 1-3 място
33,17*
7,53
Класиране след 3 място
36,34*
6,68
* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на изследваните
променливи между отделните групи

Състезателите, заели призови места в класирането, се характеризират със
статистически значимо по-ниски нива на възприет стрес в сравнение с класираните след 3
място (табл. 1).
36,34

Класиране след 3 място
33,17

Класиране 1-3 място

32,15

Жени

35,05

Състезатели по класическа борба
Състезатели по свободна борба мъже

38,23
35,13

Изследвани лица като цяло
28

30

32

34

36

38

40

Фиг. 1. Средни стойности на възприетия стрес, разделени по пол и класиране
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Вариационният анализ на експерименталните данни разкрива следните особености в
проявите на личностната тревожност: по отношение на цялата извадка М=39,13; SD=8,41;
Мin=20; Max=51 (табл. 2, фиг. 3). Съотнесени с нормите за българска популация [8] те
показват, че анализираният показател е в границите на нормата. За проверка хомогенността
на разпределението на изследваните лица по изследваната променлива приложихме
диференциран анализ, използвайки процентното разпределение.

Личностна тревожност
4%

37%

високо ниво
норма

59%

ниско ниво

Фиг. 2. Стойности на личностна тревожност в проценти, при изследваните лица като цяло

Този анализ разкри, че 4,3% от изследваните лица имат стойности над нормата –
характеризират се с висока личностна тревожност, а 37% от тях се характеризират с ниско
ниво на тревожността (фиг. 2).
Таблица 2.
Средни стойности на личностна тревожност, разделени по пол и класиране
Личностна тревожност

M

SD

Изследвани лица като цяло
39,13
8,41
Състезатели по свободна борба - мъже
41,00
7,51
Състезатели по класическа борба
39,05
8,02
Жени
37,38
10,00
Класиране 1-3 място
35,39*
9,14
Класиране след 3 място
41,54*
7,07
* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на изследваните
променливи между отделните групи

С най-високо ниво на личностната тревожност се характеризират състезателите от
отбора по свободна борба, следвани от отбора по класическа борба и жените. Разликите не
са статистически значими. Статистически значими различия се установяват между двете
групи спортисти, диференцирани според класирането – медалистите се характеризират с пониска личностна тревожност (табл. 2).
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41,54

Класиране след 3 място
35,39

Класиране 1-3 място

37,38

Жени

39,05

Състезатели по класическа борба
Състезатели по свободна борба мъже

41
39,13

Изследвани лица като цяло
32

34

36

38

40

42

Фиг. 3. Средни стойности на личностна тревожност, разделени по пол и класиране

От проведеното двукратно тестване на предсъстезателната тревожност се установи,
че самоувереността е най-силно изразена, следвана от когнитивната и соматичната
тревожност, което се потвърждава и в други изследвания [2, 5, 11].

Самоувереност 1

Когнитивна
тревожност 2

Соматична
тревожност 2

Самоувереност 2

Посока когнитивна
тревожност

Посока соматична
тревожност

Изследвани лица като цяло
Национален отбор по свободна борба - жени
Национален отбор по свободна борба - мъже
Национален отбор по класическа борба
Медалисти
Класирани след 3-то място

Соматична
тревожност 1

Показатели

Когнитивна
тревожност 1

Таблица 3.
Средни стойности на компонентите на предсъстезателната тревожност
при различните групи изследвани лица

2,03

1,66

2,93

2,1

1,68

2,91

-0,55

-0,59

2,04

1,62

2,83

2,18

1,65

2,74

-0,78

-0,12

1,91

1,49

2,97

2,11

1,64

2,93

-0,72

-1,17

2,13

1,84

2,98

2,23

1,75

2,94

-0,28

-0,64

1,83

1,52

3,2

1,7

2,89

-0,71

-0,79

2,13

1,73

2,79

1,67

2,69

-0,46

-0,48

2,05
2,16

* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на
изследваните променливи между отделните групи
Забелязва се, че при изследваните лица като цяло в първото изследване нивата на
когнитивна и соматична тревожност са по-ниски в сравнение с второто изследване, но
различията не са статистически значими. По отношение на самоувереността се наблюдава
обратната тенденция – с приближаване на времето за провеждане на състезанието се
понижава нивото на самоувереност (табл. 3). Това вероятно се дължи на факта, че се засилва
несигурността и неувереността на спортистите в собствените способности за постигане на
успех. Данните потвърждават резултати от по-ранни аналогични изследвания [2, 3, 4, 11].
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В групата на състезателите медалисти при първото тестиране се установява
статистически значимо по-ниско равнище на когнитивна тревожност и по-високо ниво на
самоувереност в сравнение с класираните след трето място (фиг. 4).
При изследваните лица като цяло 80 % оценяват когнитивните и 60% соматичните
прояви на тревожността като влошаващи постижението (табл. 3), а съответно 16,7% и 26,7%
разглеждат тези прояви като подпомагащи представянето – вероятно се има предвид
въздействието върху мотивацията и съсредоточеността на вниманието. Едва около една пета
(18% и съответно 15%) от всички спортисти смятат, че проявите на когнитивна тревожност и
соматична тревожност не оказват влияние на представянето.
Между състезателите от трите отбора съществуват статистически значими различия
по отношение на посоката на влияние на соматичната тревожност – мъжете от националния
отбор по свободна борба оценяват проявите на соматична тревожност като най-влошаващи
представянето, следвани от състезателите от отбора по класическа борба и като най-слабо
влошаващо оценяват влиянието състезателките по свободна борба (табл. 3). По отношение на
преценката на посоката на въздействие на когнитивната тревожност състезателите мъже и
жени по свободна борба имат много близки резултати, докато спортистите, занимаващи се с
класическа борба оценяват това влияние като по-слабо влошаващо представянето в
сравнение с другите две групи.

Предсъстезателна тревожност
Класирани след 3то място

Самоувереност 2
Соматична
тревожност 2

Медалисти

Когнитивна
тревожност 2

Национален отбор
по класическа
борба

Самоувереност 1

Национален отбор
по свободна борба
- мъже

Соматична
тревожност 1

Национален отбор
по свободна борба
- жени

Когнитивна
тревожност 1

Изследвани лица
като цяло
0

1

2

3

4

Фиг. 4. Средни стойности на компонентите на предсъстезателна тревожност,
при всички изследвани лица

Спортистите медалисти оценяват като по-силно влошаващо представянето
въздействието както на когнитивната, така и на соматичната тревожност, което потвърждава
резултатите, установени в предишни изследвания [17].

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1498

От гледна точка на теоретичната перспектива Джоунс [18] допуска, че интерпретацията
на тревожността като улесняваща или влошаваща представянето зависи от вероятността
състезателят да постигне целите, използвайки различни стратегии за контрол. От практическа
гледна точка Хантън и Джоунс предполагат, че спортистите, които възприемат тревожността
като влошаваща, е по-подходящо да прилагат подходи, свързани с преструктуриране, а не с
намаляване на тревожността [14]. Авторите препоръчват използването на психологически
техники като поставяне на цели, ментална представа, вътрешен монолог, които водят до
когнитивно реконструиране на негативните интерпретации в позитивни. Това би
подпомогнало спортистите в процеса на обработка на информацията, която идва от
заобикалящата среда и възприемането й като по-малко заплашваща.
За разкриване и анализиране на връзките и взаимозависимостите между изследваните
променливи приложихме корелационен анализ (критерий на Spearman). Анализът на
резултатите показва наличие на множество взаимозависимости между отделните компоненти
на предсъстезателната тревожност от първото и второто тестиране, и между посоките на
когнитивната и соматичната тревожност. Повишаването на нивото на възприет стрес се
свързва с понижаване на самоувереността и при двете тестирания (табл. 4). Според
множество изследвания
самоувереността служи най-добре за прогнозиране на
представянето. Високата личностна тревожност корелира значимо с висока когнитивна
тревожност при първото изследване и висока соматична тревожност при второто тестиране,
както и с ниски нива на самоувереността и в двете проучвания.

Възприет стрес

-0,501**

Личностна тревожност

0,338*

Самоувереност 1

-0,407**

Когнитивна тревожност 2

0,496**

-0,704**

Самоувереност 2

Соматична
тревожност 2

Самоувереност 1

Соматична
тревожност 1

Когнитивна
тревожност

Променливи

Посока когнитивна
тревожност

Таблица 4.

Резултати от корелационния анализ

-0,471**
0,380*

-0,561**
0,463**

Посока когнитивна тревожност

0,370*

Посока соматична тревожност

0,537**

* р=0,05; ** р=0,01.
За разкриване влиянието на възприетия стрес приложихме стръпков регресионен
анализ. Установи се, че високото равнище на личностна тревожност води до намаляване на
самоувереността както при първото, така и при второто изследване (табл.5, фиг. 6), което
потвърждава резултатите и от други наши изследвания [5].
Таблица 5.
Резултати от регресионния анализ
Променливи

Личностна тревожност

Δ R2

β

sig.

Самоувереност 1

-0,686

0,000

0,459

Самоувереност 2

-0,528

0,002

0,255
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ОБОБЩЕНИЕ
В настоящето изследване се установиха нивата на възприет стрес, личностна
тревожност и предсъстезателна тревожност в националните отбори по свободна и класическа
борба. Като водещ компонент на предсъстезателната тревожност се очертава
самоувереността, което отговаря на очакванията, тъй като изследваните лица са елитни
състезатели от националните отбори на България. Най-висока самоувереност се наблюдава в
групата на състезателите, класирани от първо до трето място, което е свързано със степента
на сигурност и увереност в способностите им за постигане на успехи в спорта. При
изследваните лица като цяло в първото изследване нивата на когнитивна и соматична
тревожност са по-ниски в сравнение с второто изследване, но различията не са статистически
значими. По отношение на самоувереността се наблюдава обратната тенденция – с
приближаване на времето за провеждане на състезанието се понижава нивото на
самоувереност. Освен интензивността на компонентите на предсъстезателната тревожност
беше проучена и посоката на когнитивната и соматичната тревожност. По-голямата част от
изследваните елитни състезатели оценяват когнитивните и соматичните прояви на
тревожността като влошаващи постижението. Между състезателите от трите отбора
съществуват статистически значими различия по отношение на посоката на влияние на
соматичната тревожност – мъжете от националния отбор по свободна борба оценяват
проявите на соматична тревожност като най-влошаващи представянето, следвани от
състезателите от отбора по класическа борба и като най-слабо влошаващо оценяват
влиянието състезателките по свободна борба. Спортистите медалисти оценяват като посилно влошаващо представянето въздействието както на когнитивната, така и на
соматичната тревожност.
Проучени бяха взаимовръзките между изследваните променливи. Наблюдават се
множество корелации между компонентите на предсъстезателната тревожност. Високите
нива на възприет стрес и личностна тревожност се свързват с понижаване на
самоувереността и при двете тестирания. Високата личностна тревожност корелира значимо
с високи нива на когнитивна тревожност при първото изследване и високи нива на
соматична тревожност при второто тестиране.
Интерес представляваше въпросът как личностните и ситуативни детерминанти
влияят на проявите на предсъстезателна тревожност. Установи се, че личностната
тревожност води до понижаване на самоувереността и при двете изследвания.
Получените резултати подкрепят частично хипотезата за влиянието на личностната
тревожност върху проявите на предсъстезателна тревожност. Установяването на нивата на
личностна тревожност и възприет стрес през последния месец преди значимо състезание и
взаимовръзките им с предсъстезателната тревожност дават възможност на треньорите и
спортистите да приложат по-ефективни методи на тренировка за по-успешно представяне на
състезание и постигане на максимален резултат.
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Теоретичната рамка на това изследване включва теорията за самоопределението [4, 5, 9]. Целта на това
изследване е да се проучат зависимостите между мотивацията за спорт (вътрешна мотивация, външна
мотивация, амотивация) и спортните резултати. Използвана е българската версия на Спортномотивационната скала (SMS) [7]. Обект на изследване са 54 елитни спортисти, включени в националните
отбори на България.
Ключови думи: вътрешна, външна мотивация, амотивация, , спортисти
The theoretical framework of this study includes the Self-Determination Theory [4, 5, 9]. The aim of this
research is to examine the relations between the sport motivation (intrinsic motivation, extrinsic motivation and
amotivation) and the sport results. All participants completed the Bulgarian versions of the Sport Motivation
Scale (SMS) [7]. We have tested Bulgarian 54 elite athletes from national teams.
Keywords: Intrinsic and extrinsic motivation, amotivation, athletes

В последните десетилетия концепцията за вътрешната и външната мотивация е обект
на засилен интерес и е в основата на множество изследвания в различни области на
психологията. Теорията за самоопределението е една от най-значимите съвременни теории за
мотивацията, които успешно обясняват мотивационните тенденции в спорта [3, 4, 5, 9].
Според Deci и Ryan [4] всеки индивид има тенденция да бъде мотивиран и да регулира
поведението си, избирайки да изрази себе си или да действа в резултат на натиск или
принуда от страна на външни фактори. В първия случай индивидите са мотивирани да
преследват своите интереси, а не това, което другите им диктуват да правят. Този тип
регулация на поведението се разглежда като автономна и самоопределена. Във втория случай
хората не постъпват според личния си избор, а техните действия са резултат от източник
извън собствената личност и се определят като контролирани. Тези източници не се
ограничават само до външни за личността сили, а и вътрешни импулси като: вина, срам,
чувство на непокорство. В този случай регулацията на поведението се определя като
несамоопределена. Според тази теория регулацията на поведението може да приема много
форми, които са разположени в един континуум на самоопределението. Този континуум
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отразява степените на избор и свобода във всяко поведение. Различните форми на регулация
могат да бъдат групирани в три основни категории: вътрешна мотивация, външна мотивация
и амотивация.
Вътрешната мотивация за занимания със спорт се регулира от мотиви, свързани с
удоволствието и забавлението, със стремеж към майсторство, усвояване на нови умения,
усъвършенстване и консолидиране. Този тип мотивация е базова за социалното и когнитивно
развитие и служи за основен източник на удоволствие и енергия през целия живот [8].
В противовес на вътрешната мотивация външната мотивация се отнася до широк
кръг от активности, чиято цел излиза извън рамките на дейността сама за себе си. В случаите
когато хората практикуват даден спорт заради престижа, свързан с него, или за да покажат на
другите колко са добри в тази сфера, те демонстрират външно мотивирано поведение.
Пелитие и колегите му разглеждат три типа вътрешна мотивация [7]. Вътрешната
мотивация за познание (intrinsic motivation to know) се отнася за хора, които практикуват
даден спорт заради удоволствието да опитат и да научат нещо ново. При вътрешната
мотивация за постижение (intrinsic motivation to accomplish) водещо е желанието за
усъвършенстване на уменията и изпитване на удоволствие и удовлетворение от
възможността за личностна реализация. Вътрешната мотивация за изпитване на
стимулация (intrinsic motivation to experience stimulation) е доминираща за хора, които се
занимават със спорт заради удоволствието от възможността за изпитване на силни усещания
и върхови преживявания.
Външната регулация се свързва се разглежда в няколко аспекта. Външната
регулация чрез социума (еxternal regulation) се отнася до мотивите за занимания със спорт,
свързани с постигането на външни стимули или награди. Външната мотивация на
неосъзнатото обективиране (introjected regulation) включва мотивите, свързани с желанието
да се избяга от чувството на вина или да се минимизира тревожността, изживявани под
влияние на въздействието на средата. Заниманията със спорт се мотивират от желанието за
добра форма, отговаряща на определени естетически критерии или от чувство на неудобство,
поради лоша форма. При външната мотивация на осъзнато отъждествяване (identified
regulation) заниманията със спорт придобиват личностна значимост, въпреки че важно е не
изпитването на удоволствие, а постигането на цели, свързани с подобряване на
здравословното състояние, с личностното развитие и усъвършенстване. Интегрираната
регулация (integrated regulation) се разглежда като най-автономната форма на външно
мотивирано поведение. Тя включва като регулатори някои идентификационни механизми,
след тяхната оценка и съотнасяне с потребностите и ценностите на индивида. Действията се
смятат за външно мотивирани, тъй като са насочени повече към получаване на резултати
(например ориентиране към здравословен начин на живот), отколкото към постигане на
вътрешно удовлетворение. Според Валеранд и Русо този тип регулация е по-често срещана
при възрастните, тъй като децата и юношите са много млади, за да изпитват чувство на
интеграция [10].
Амотивацията (amotivation) се отнася до липсата на стремеж или отсъствие на
мотивация за включване или продължаване на заниманията със спорт, в резултат на
дезорганизация, на фрустрация, страх или депресия.
Допускаме, че вътрешната, външната мотивацията и амотивацията имат различни
прояви при елитни състезатели по борба, в зависимост от техните постижения.
Целта на настоящето изследване е да се разкрият профилите на мотивационното
самоопределение при елитни състезатели, групирани по пол, класиране и отбор.
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Задачи на изследването:
• да се разкрият проявите на вътрешна и външна мотивация при спортисти от
националните отбори по свободна и класическа борба в зависимост от техните
резултати, пол и отбор.
МЕТОДИКА:
Спортнo мотивацинна скала (SMS) на Пелетие и колектив [7], адаптирана за
български условия от Муховски [2] върху извадка от състезатели по бадминтон.
Скалата измерва особеностите на вътрешната и външната мотивация за участие в
спорт, както и на амотивацията. Всеки от факторите за вътрешна и външна мотивация се
подразделя на още три фактора. Скалата включва 28 айтема, разпределени в 7 субскали –
три за вътрешната мотивация, три за външната мотивация и една за амотивацията:
• вътрешна мотивация за познание (intrinsic motivation to know);
• вътрешна мотивация за постижение (intrinsic motivation to accomplish);
• вътрешна мотивация за изпитване на стимулация (intrinsic motivation to
experience stimulation);
• външна мотивация чрез социума (еxternal regulation);
• външна мотивация на неосъзнато обективизиране (introjected regulation);
• външна мотивация на осъзнато отъждествяване (identified regulation);
• амотивация (amotivation);
Използва се 7-степенна скала от Ликертов тип, от 1 - „изобщо не се отнася до мен”, до
7 – „изцяло се отнася до мен”.
Скалата има добри показатели за надеждност. Стойностите на коефициента за
вътрешната консистентност на скалата α на Кронбах са: 0.82 за оригиналната френскоезична
версия на Пелетие, 0.75 за англоезичната версия на Пелетие [7] и 0.73 за адаптираната
българска версия на Муховски [2].
Обект на изследване са 54 състезатели от националните отбори по свободна борба (от
тях 13 жени и 20 мъже) и класическа борба (21 мъже), на възраст от 16 до 34 години.
Средната възраст на изследваните лица е 22,6 години. Изследваните лица са обособени в две
групи според мястото си в крайното класиране. В първата група влизат класираните от първо
до трето място на значими състезания (eвропейски, световни първенства, олимпийски игри) 19 състезатели, а във втората група – 35 спортисти, класирани след трето място.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Сравнителният анализ показва, че съществуват различия по отношение на някои от
изследваните променливи при групите, диференцирани по пол, отбор и класиране. За
сравняване на експерименталните данни между отделните групи изследвани лица са
използвани критериите на Mann-Whitney (u - за две извадки) и на Kruskal-Wallis (χ2 - за
повече от две групи изследвани лица).
При изследваните лица като цяло водещи са самодетерминираните типове мотивация:
вътрешната мотивация за изпитване на стимулация, на втора и трета позиция са съответно
вътрешната мотивация за познания и вътрешната мотивация за постижения, а на последно
място е амотивацията. Вътрешната мотивация за изпитване на стимулация е водеща и в
групите на спортистите, диференцирани по пол, резултат и отбор, а амотивацията е с найниски стойности, което отговаря на очакванията, защото изследваните лица са елитни
спортисти, за които спортът е начин на живот. Външната мотивация на неосъзнато
обективиране има високи стойности при всички групи изследвани лица. В групата на
мъжете, на класираните след трето място тя заема втора или трета позиция (табл. 1).
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Показатели

Вътрешна мотивация за
постижения

Вътрешна мотивация за
изпитване на стимулация

Външна мотивация
чрез социума

Външна мотивация на
неосъзнатото обективизиране

Външна мотивация на
осъзнатото отъждествяване

Амотивация

Таблица № 1.

Вътрешна мотивация за
познание

Средни стойности на мотивационното самоопределение

изследвани лица като цяло
жени
мъже
свободна борба - жени
свободна борба - мъже
класическа борба - мъже
класиране 1-3 място
класиране след 3 място

5,72
6,44
5,37
6,44
5,46
5,29
5,84
5,64

5,71
6,23
5,45
6,23
5,25
5,64
5,7
5,69

6,03
6,73
5,69
6,73
5,4
5,95
6,08
5,99

4,05
4,21
3,97
4,21
3,6
4,32
3,63
4,33

5,56
5,69
5,5
5,69
5,38
5,61
5,3
5,74

4,78
5,04
4,65
5,04
4,46
4,82
4,52
4,95

1,86
1,38
2,09
1,38
2,1
2,09
1,73
1,95

* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на изследваните
променливи между отделните групи

Жените в сравнение с мъжете са статистически значимо по-силно вътрешно
мотивирани към постижения (u=1,96*), към изпитване на стимулация (u=3,41**) и към
познание (u=3,02**) (табл. 1, фиг. 1). Аналогична е тенденцията по отношение на външните
мотивации, въпреки че разликите не са статистически значими. Мъжете се характеризират
със статистически значими по-високи нива на амотивация (u=1,96*).
Амотивация
Външна мотивация на
осъзнатото отъждествяване
Външна мотивация на
неосъзнатото обективизиране
Външна мотивация чрез
социума
Вътрешна мотивация за
изпитване на стимулация
Вътрешна мотивация за
постижения
Вътрешна мотивация за
познание

мъже

жени

изследвани
лица като
цяло
0

2

4

6

8

Фиг. 1. Средни стойности на мотивацията, при състезателите разделени по пол

Между трите отбора по борба се наблюдават значими различия по отношение на
вътрешните типове мотивация (табл. 1, фиг. 2). За отборите свободна борба - жени и
класическа борба – мъже водеща е вътрешната мотивация за изпитване на стимулация
(χ2=9,35**). В отбора по свободна борба водеща е вътрешната мотивация за познание
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(χ2=7,82*). По отношение на вътрешната мотивация за постижение различията между трите
отбора са най-значими (χ2=12,40***).

Амотивация
класическа
борба - мъже

Външна мотивация на осъзнатото
отъждествяване
Външна мотивация на
неосъзнатото обективизиране

свободна
борба - мъже

Външна мотивация чрез социума
Вътрешна мотивация за изпитване
на стимулация
Вътрешна мотивация за
постижения

свободна
борба - жени

Вътрешна мотивация за познание
0

5

10

Фиг. 2. Средни стойности на мотивацията, при състезателите,
диференцирани според отбора, в който са включени

Състезателите, класирани след трето място имат значимо по-високи нива на
външна мотивация чрез социума, в сравнение с групата на медалистите (u=1,96**).
Вътрешните типове мотивация са по-силни при призьорите, макар че разликите не са
статистически значими, докато при спортистите с по-слабо представяне външните
мотивации и амотивацията имат по-високи стойности (табл. 1, фиг. 3).

Амотивация
Външна мотивация на осъзнатото
отъждествяване

класиране
след 3
място

Външна мотивация на
неосъзнатото обективизиране
Външна мотивация чрез социума

класиране
1-3 място

Вътрешна мотивация за изпитване
на стимулация
Вътрешна мотивация за
постижения
Вътрешна мотивация за познание
0

5

10

Фиг. 3. Средни стойности на мотивацията, при състезателите разделени според класирането
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Факторите пол, спортен резултат и принадлежност към определен отбор са свързани с
различни прояви на мотивационното самоопределение. За разкриване самоопределение е
използван двуфакторен дисперсионен анализ, като в качеството на зависими променливи са
включени – вътрешните и външни типове мотивация, както и амотивацията.
Първи модел - пол/ класиране.
- вътрешна мотивация за познание – тенденциите са аналогични в групите,
диференцирани по пол, независимо от класирането – жените имат по-силно изразена
вътрешна мотивация за познание, в сравнение с мъжете (фиг.4).
Вътрешна мотивация за познание
7

6,5

6,39

6

5,35

5,42

5

жени

4
3

мъже

2
1
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг.4. Влияние на факторите пол и класиране върху вътрешната мотивация за познание

- вътрешна мотивация за постижение – жените отново са по-силно мотивирани от
мъжете, при които се наблюдават известни различия – състезателите с по-слаби резултати
имат по-висока мотивация за постижение (фиг.5).
Вътрешна мотивация за постижение
6,4
6,2

6,21

6,25

6
жени

5,8
5,6

5,53

5,4
5,2

мъже
5,3

5
4,8

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 5. Влияние на факторите пол и класиране върху вътрешната мотивация за постижение

- вътрешна мотивация за изпитване на стимулация – в групата на мъжете,
независимо от класирането, този тип мотивация е по-слаба, докато жените с по-слаби
резултати се характеризират с по-силна мотивация за изпитване на стимулация (фиг.6).
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Вътрешна мотивация за изпитване на стимулация
8
7

6,92

6,57

6
5

5,68

5,69

жени

4
3

мъже

2
1
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 6. Влияние на факторите пол и класиране върху вътрешната мотивация
за изпитване на стимулация

- външна мотивация чрез социума – и жените и мъжете медалисти се
характеризират с близки сравнително по-ниски резултати; при класираните след трето място
жени този тип външна мотивация е по-силна, в сравнение с мъжете от същата група (фиг.7).
Външна мотивация чрез социума
6
5
4
3

4,92
3,64

4,14

жени

3,61

2

мъже

1
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 7. Влияние на факторите пол и класиране върху външната мотивация чрез социума

- външна мотивация на неосъзнато обективизиране – жените медалистки имат пониски резултати от жените, класирани след трето място; при мъжете тенденцията е обратна,
но разликите са незначителни (фиг. 8).
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Външна мотивация на неосъзнато обективизиране
8
7
6
5
4

5,64

6,67
5,43
жени

4,86

3

мъже

2
1
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 8. Влияние на факторите пол и класиране върху външната мотивация
на неосъзнато обективизиране

- външна мотивация на осъзнато отъждествяване – жените, класирани на първите
места имат по-силна мотивация, в сравнение с мъжете от същата група, а тези две групи като
цяло имат по-слаба външна мотивация на осъзнато отъждествяване, в сравнение с мъжете и
жените без медали (фиг. 9).
Външна мотивация на осъзнато отъждествяване
6
5
4

4,86

5,25
4,85
жени

4,25

3
мъже

2
1
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 9. Влияние на факторите пол и класиране върху външната мотивация
на осъзнато отъждествяване

- амотивацията е по-силна в групата на мъжете, независимо от класирането; жените
с по-добро класиране имат най-слаба амотивация (фиг. 10).
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Амотивация
2,5
2

2,1

2,09

1,5
1

жени

1,5
1,29

мъже

0,5
0

класирани 1-3 място

класирани след 3 място

Фиг. 10. Влияние на факторите пол и класиране върху амотивацията

ВТОРИ МОДЕЛ - КЛАСИРАНЕ/ОТБОР
- вътрешна мотивация за познание – отборът на жените, независимо от класирането,
има най-силна вътрешна мотивация за познание, в сравнение с другите два отбора.
Състезателите медалисти от отбора по класическа борба имат най-слаба мотивация за
познание, състезателите призьори от отбора по свободна борба заемат междинно положение
по този показател (фиг. 11).
Вътрешна мотивация за познание
7
6
5

5,69

5,36

4

6,5
5,33

6,39

5,2

3

класирани
след 3
място

2
1
0

класирани
1-3 място

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Фиг. 11. Влияние на факторите отбор и класиране върху вътрешната мотивация за познание

- вътрешна мотивация за постижение – в този случай закономерностите са
еднопосочни при групите, диференциран според резултата. Жените отново са най-силно
мотивирани, състезателите призьори от отбора по свободна борба имат най-слаба мотивация
за постижение и двете групи състезатели от отбора по класическа борба са със средни
резултати (фиг. 12).
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Вътрешна мотивация за постижение
7
6

5,36

5,69

6,25
6,21

5,55

5

класирани
1-3 място

5

4
3

класирани
след 3
място

2
1
0

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Фиг. 12. Влияние на факторите отбор и класиране
върху вътрешната мотивация за постижение

- вътрешна мотивация за изпитване на стимулация – и в този случай
закономерностите са еднопосочни при двете групите, оформени според класирането. Жените
с по-слаби резултати са най-силно мотивирани, а състезателите от отбора по свободна борба
имат най-слаба мотивация за изпитване на стимулация (фиг.13).
Вътрешна мотивация за изпитване на стимулация
8

6,91

7
6
5

5,97
5,44

6,57
5,39

5,9

класирани
1-3 място

4
класирани
след 3
място

3
2
1
0

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Фиг. 13. Влияние на факторите отбор и класиране върху вътрешната мотивация
за изпитване на стимулация

- външна мотивация чрез социума – състезателите медалисти и от трите отбора се
характеризират с по-ниски резултати в сравнение със спортистите с по-слаби резултати.
Класираните след трето място от отбора на жените са с най-силна външна мотивация чрез
социума, а с най-слаба мотивация от този тип са медалистите от отбора по свободна борба
(фиг. 14).
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Външна мотивация чрез социума
6
5
4
3

4,52

4,92

3,75
3,95

3,61

3,25
класирани
след 3
място

2
1
0

класирани
1-3 място

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Фиг. 14. Влияние на факторите отбор и класиране върху външната мотивация чрез социума

- външна мотивация на неосъзнато обективизиране – при медалистките от отбора
на жените този тип мотивация е най-слабо изразена, а при класираните след след трето място
от същия отбор – най-силно. В отбора по свободна борба двете групи, диференцирани според
резултата имат близки резултати (фиг. 15).

Външна мотивация на неосъзнатото обективизиране
8
7
6
5
4

5,38
5,38

5,85

6,67

5,47

4,86

класирани
1-3 място

класирани
след 3
място

3
2
1
0

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Фиг. 15. Влияние на факторите отбор и класиране върху външната мотивация
на неосъзнато обективизиране

- външна мотивация на осъзнато отъждествяване – призьорите от отбора по
свободна борба мъже са с най-слаба мотивация от този тип. Резултатите при другите групи
са сравнително близки, като жените без медали и медалистите от отбора по класическа борба
имат най-изразена външна мотивация на осъзнато отъждествяване (фиг. 16).
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Външна мотивация на осъзнато отъждествяване
6

5,25

5,05

5

5
4,69

4

4,86

3,25

3

класирани
1-3 място

класирани
след 3
място
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Фиг. 16. Влияние на факторите отбор и класиране
върху външната мотивация на осъзнато отъждествяване

- амотивацията е най-силна при класираните от първо до трето място в отбора по
класическа борба и при мъжете с по-слабо представяне от отбора по свободна борба. И в
този случай жените с по-добро класиране имат най-слаба амотивация (фиг. 17)
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Фиг.17. Влияние на факторите отбор и класиране върху амотивацията

ОБОБЩЕНИЕ
Основната цел на настоящето изследване е свързана с оценяване на мотивацията на
елитни спортисти от гледна точка на тяхното представяне. Резултатите от проведеното
изследване допълват схващанията относно проявите на мотивацията и ролята й за
регулацията на поведението, и адаптацията към изискванията на спортната дейност.
Изследваните елитни състезатели се характеризират с високи нива на различните типове
вътрешна мотивация. Установява се, че вътрешната мотивация е по-силна в сравнение с
външната. Водещият мотивационен фактор е вътрешната мотивация към изпитване на
стимулация. Вътрешното задоволство, приятните преживявания и емоции, свързани със
спортуването, личностното удовлетворение от доброто изпълнение са главните мотиви,
които стимулират хората да се занимават със спорт. Наред с това сравнително силно
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проявена е недетерминираната външна мотивация на неосъзнато обективизиране, която
включва мотивите, свързани с желанието да се избяга от чувството на вина или да се
минимизира тревожността, изживявани под влияние на въздействието на средата.
Получените данни потвърждават резултатите от други изследвания в български условия [1],
но донякъде са в противоречие с установеното в други изследвания, че най-добре
представилите се спортисти проявяват по-ниски нива на вътрешна мотивация и по-високи
нива на недетерминирана външна мотивация и амотивация, в сравнение с по-малко успелите
състезатели [6]. Потвърди се установеното в други проучвания, че жените се характеризират
с по-висока вътрешна и самодетерминирани форми на външна мотивация, в сравнение с
мъжете в различни области, включително и в спорта [1, 6, 7]. Наблюдават се определени
различия в прояви на мотивационното самоопределение, в зависимост от факторите пол,
спортен резултат и принадлежност към определен отбор.
Трябва да отбележим, че настоящото изследване има определени ограничения,
свързани с ограничения брой на изследваните лица, но независимо от това получените
резултати са в съгласие с теорията за самодетерминацията на Deci и Ryan.
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ОСОБЕНОСТИ НА СОЦИАЛНИЯ КОНТЕКСТ И МОТИВИ
ЗА ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯТА ТРЕНЬОР В СПОРТА
Доц. Иванка АлипиеваТошева, доктор
Национална спортна академия „В. Левски“
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SPECIFICS OF THE SOCIAL CONTEXT AND MOTIVES
FOR CHOOSING THE PROFESSION OF COACH IN SPORT
Assoc. Prof. IvankaAlipievaTosheva, PhD
NationalSportsAcademy “VassilLevski”
DepartmentPsychology, pedagogyandsociology
Abstract. Choosing a profession is an important decision in life, connected with the person’s identification with a
certain professional community and sphere. A lot of peculiarities of the social environment, where the personal
development takes place, are factors influencing the choice of profession.
The aim of the experimental research is to study the impact of the factors of the immediate environment and of a
broader social context on the choice of the profession of a sports coach. Some specifics of the family and school
environment, of the friends’ circle, and some cultural phenomena are revealed.
The motives for choosing the profession are studied with 58 students from the Coach Faculty at the NSA “Vassil
Levski”. The most important motives are connected with the fact that the professional activities are realized in
the field of sport and coaches are able to influence the process of the personal development of the athletes.
Key words: coach, sport, social context, motives for choosing the profession of coach
Резюме. Изборът на професия е значимо жизнено събитие, свързано с идентификацията на личността с
определена професионална общност и дейност. Множество особености на социалната среда, в която се
осъществява индивидуалното развитие се изявяват като фактори, които оказват влияние върху
професионалния избор.
Целта на проведеното експериментално проучване е да се изследва влиянието на факторите от
непосредственото обкръжение и от по-широк социален контекст върху избора на професията спортен
треньор. Разкрити са особености на семейната и училищната среда, на приятелското обкръжение и на
някои културни феномени.
Изследвани са мотивите за избор на професия при 58 студенти от Треньорски факултет на НСА
„В.Левски“. Най-значимите мотиви са свързани с това, че професионалната дейност се реализира в
сферата на спорта и чрез нея треньорите имат възможност да влияят върху процеса на личностно
изграждане на спортистите.
Ключови думи: треньор, спорт, социален контекст, мотиви за избор на треньорската професия

Спортът е достигнал изключителна популярност в съвременното общество. Тя се
определя преди всичко, но не само, отдинамиката и постиженията във висококласния спорт,
но и от все по-нарастващия брой на спортуващи с цел укрепване на здравето,
дееспособността и качеството на живот и реализиране на определени социални ползи[2,6].
„Спортното пространство вече представлява първото глобално пространство в развитието на
човешкото общество” [3].
Централни фигури в спорта са спортистът и треньорът. Популярността на спорта,
нарастването на броят на спортуващите и разширяването на възрастовия диапазон при
спортистите от различни нива са реални предпоставки за разкриване на нови перспективи
пред развитието и утвърждаването на треньорската професия.
Треньорската професия има сравнително кратка история в световен и особено в
национален мащаб. В България тя започва да се утвърждава едва от средата на миналото
столетие. Това е професия, която е свързана изключително с подготовката на спортистите за
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пълноценното им участие в институционално организирани спортни състезания и
постигането на спортна победа [3]. Като се позовава на Лемайн Диак, Фр. Дик (2011)
определя спецификата на професионалната дейност на треньорите по следния начин
„Атлетите дават представлението, докато треньорите правят представлението” [1].
Редица научни изследвания, през последните две десетилетия, са посветени на
спецификата в подготовката, професионалното развитие и реализацията на треньорите в
спорта. В резултат на тях се оформя тезата, че близостта между професиите на учителя по
физическо възпитание и на треньора, породена от факта, че много специалисти практикуват и
двете професии не е основание за пренебрегване на различията в дейността, при изпълнение на
всяка от ролите. Тези, които реализират преподаване или тренировъчен процес са
представители на „отчетливо различни професии” [5]. За разлика от учителската професия, в
която се наблюдава силно изразена тенденция на феминизиране, треньорското поприще е
територия за професионална изява предимно на мъже. Независимо, че непрекъснато нарства
броят на жените-спортистки, не се наблюдава увеличаване на броя или относителния дял на
тези от тях, които желаят да продължат спортната си кариера като треньори [4]. Тази професия
не е атрактивна за жените, които трябва да се изправят пред „уникални и неизбежни
предизвикателства” [8], ако решат да се посветят на нея. Редица фактори в трудовата среда се
изявяват като своеобразна бариера пред жените: възрастовата сегрегация или феномена
„старите момичета” пред мрежата, липсата на системи за социално подпомагане на жените,
липса на приемливи модели за професионално поведение, неравномерното представителство
на половете в различните видове спорт и предпочитанията на спортистите към мъже-треньори,
по-голяма податливост на жените към бърнаут и др. Съществен проблем за жените са
трудностите, които срещат при съчетаване на професионалните и семейните ангажименти и
по-честата поява на конфликти в това отношение [8].
Независимо от наличието на изследвания относно особеностите на треньорската
професия и реализацията в нея, в действителност голяма част от литературата е създадена и
отразява социалния контекст в Северна Америка. При това основно са изследвани треньори в
гимназии, колежи и университети. Ако политиките относно професионалната подготовка и
развитие се позовават само на тях, съществува възможност за предприемане на „действия
във вакуум“ [9].
Друга особеност на съществуващите изследвания е тяхната насоченост основно към
периоди, в които вече се осъществява професионална дейност. Не по-малко значим и
информативен от изследователска гледна точка е предшестващия период, който обхваща
процеса на израстване и насочване към треньорската професия. Освен наличието на
еднозначни емпирични доказателства, че през този период бъдещите треньори вече са се
приобщили към спорта като състезатели, много други въпроси все още търсят своя отговор.
Сред тях са въпроси свързани с особеностите на непосредственото социално обкръжение - на
семейната, училищната среда, приятелското обкръжение, както и влиянието на културни
феномени, които оказват влияние върху професионалния избор. Тези влияния на социалния
контекст са предпоставка за формиране на мотивите за избор на професия. Споделяме
мнението на Lyle, Allison&Taylor (1997), за необходимостта от изследване на мотивацията
при треньорите в три еднакво важни аспекта, а именно: какво първоначално ги привлича в
тази професия, защо продължават да бъдат треньори и защо напускат професията [9].
Основната идея на проведеното експериментално проучване, чийто резултати са
представени в настоящата разработка, е да се установят особеностите на семейната,
училищната и приятелската среда при студенти, които са избрали треньорската професия и
техните мотиви. При това акцентът е поставен върху отношението на най-близкото
обкръжение не само към професионалния избор, а и към спорта. Треньорите в спорта имат
собствена спортна биография, а „енкултурацията осигурява приемственост с наученото порано като изпълнители“[7].
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Задачите на изследването са насочени към:
1. Установяване характеристиките на семейното, училищното, приятелско и спортно
обкръжение, в което е осъществено израстването и личностното развитие на
бъдещите треньори;
2. Установяване на особеностите в мотивите за избор на професията треньор в спорта.
Обект на изследване са 58 студенти от Треньорски факултет на Националната спортна
академия „В. Левски“, от които 42 са мъже и 16 са жени. Изследваните лица са на възраст
между 19 и 28 години (М=21,59; SD=2,08).
Методи на изследване:
1. Анкета.
Анкетата съдържа 12 въпроси от закрит тип. Те са насочени към събиране на
информация относно семейната среда на студентите по отношение на: връзката на родителите
им с професиите треньор и учител по физическо възпитание, спортната им активност и
отношението им към професионалния избор на техните деца; влияние на учителите по
физическо възпитание за насочване на изследваните лица към спорта и треньорската
професия; отношение на приятелското им обкръжение към професионалния избор. Включени
са въпроси с цел установяване на особеностите на спортната активност на студентите и
влиянието, което са оказали върху тях представители на треньорската професия.
Въпросник за изследване на мотивите при избор на треньорската професия.
Въпросникът включва 13 айтеми и 5-степенна скала за отговори, тип Ликерт.
Айтемите са обособени в две субскали – мотиви свързани със социалните характеристики и
престижа на професията и мотиви свързани с особеностите на професионалната дейност.
Отделните скали притежават добри характеристики по отношение на вътрешна
съгласуваност. За първата от тях коефициентът е α=0,78, а за втората – α=0,79.
Статистическата обработкана емпиричните данни е извършена чрез алтернативен,
вариационен анализ, сравнителен анализ, анализ за вътрешна съгласуваност на скалите –
Алфа на Кронбах.
Анализ на резултатите:
В преобладаващият брой от случаите изследваните студенти са първо поколение в
семействата им, при което професионалният избор е свързан със спорта. Само на трима
студенти (5,19%) родителите, по специално бащите, работят като треньори и също на
толкова студенти майките работят като учители по физическо възпитание и спорт. За разлика
от редица други професии, в този случай се установява, че няма данни за изразена семейна
традиция по отношение на професионалното поприще. Независимо от този факт, родителите
се отнасят с одобрение към избора на техните деца. Такова отношение е установено при
94,8% от студентите. Само 3,4% са посочили, че родителите им не одобряват техния избор, а
1,7%, че не изразяват определено отношение. Една от вероятните причини за положителното
отношение на родителите към перспективата техните деца да се реализират като треньори е
собствената им привързаност към спорта. Повече от половината студенти (55,1%) са
посочили, че техните родители са се занимавали активно с някакъв спорт – при 41,4% това са
бащите, при 3,4% - майките и при 10,3% - и двамата родители.
Един от значимите фактори, който може да окаже влияние за насочване към
занимания със спорт и професии свързани със спорта, през детската и юношеската възраст,
са учителите по физическо възпитание. Ежеседмичните срещи с учениците в класните и
извънкласни занимания осигуряват благодатни възможности в това отношение. Тяхното
професионално поведение само по себе си, може да въздейства като привлекателен модел за
подражание. Отговорите на изследваните лица показват, че при малка част от тях учителите
по физическо възпитание и спорт са им оказали съществено влияние за насочване към спорта
и професиите свързани с него – 17,2%. За 39,7% от изследваните лица, това влияние е слабо,
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а 43,1% отговорят, че учителите не са им повлияли изобщо в тази насока. Получените
резултати са повод за сериозен размисъл относно ролята на спортните педагози в училище не
само в контекста на изследвания проблем, а и по отношение на цялостното личностно
израстване на младото поколение.
В настоящото изследване по безспорен начин се потвърждава, че изборът на
треньорска професия е пряко свързан със собствената спортна биография на студентите.
Всички изследвани лица притежават спортен стаж в един или няколко вида спорт между 1 и
15 години (M=7,85; SD=4,05). Най-голям е относителният дял на лицата със стаж между 6 и
10 години, а близо ¼ от студентите имат спортен стаж над 10 години (фиг.1). Над половината
от студентите са практикували колективни спортове (53,4%). По-малко от тях са
представители на индивидуалните спортове (32,8%) и на единоборствата (8,6%). Три от
изследваните лица не са посочили в какъв спорт са реализирали своя стаж.
Привързаността към спорта на студентите до голяма степен се дължи на личностното
присъствие на техните треньори и създадената със спортистите не само делова, но и
емоционална връзка. В потвърждение на това обобщение са резултатите, които показват, че
69% от изследваните лица са посочили, че имат любим треньор сред тези, с които са
работили, а 63,8% имат любим български треньор.

24,14

32,76

43,1

До 5 години

6 - 10 години

Над 10 години

Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица в зависимост от спортния им стаж

Представителите на треньорската професия, с които студентите се запознават по
време на своето израстване същевременно за тях са реални модели за професионална
идентичност, които оказват влияние върху формиране на собствения им Аз-образ. На
въпроса дали избраната от тях професия съвпада с тази от детските и юношеските им мечти,
51,7% дават утвърдителен отговор. Данните насочват към извода за наличие на
изключително ранна професионална ориентация, осъществена на базата на собствения опит
и преживявания. Толкова значима тенденция вероятно трудно би могла да се открие при
други професионални групи.
Общуването с връстници и създаването на приятелски връзки между тях е важен
фактор за социалното развитие и адаптацията в различните възрастови периоди.
Приятелските връзки са източник на комплексно чувство за адекватност, компетентност и
принадлежност, което е характерна тяхна особеност през късното юношество и младежката
възраст. Динамиката на приятелските връзки се регулира по естествен начин от степента на
споделяне на удовлетворяващи емоции, чувства и ценности. Положителното отношение към
избраната професия от страна на приятелите е форма на социална подкрепа, която стимулира
процеса на професионална идентификация и благоприятства успешната реализация. В
настоящото изследване данните показват, че 79,3% получават одобрение на професионалния
им избор от страна на най-близките приятели. Сравнително малък е относителният дял на
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студентите, които не са регистрирали определено отношение от страна на техните приятели
(17,2%), а при 3,4% се установи неодобрение на професионалния избор.
В анкетата е включен въпрос, с който се цели установяване на влияния, произтичащи
от по-широк социален контекст и културен контекст. Изключително голям е относителният
дял на изследваните лица (70,7%), които са отговорили, че те са били силно впечатлени от
филми или книги, чийто сюжет е свързан с треньорската професия.
Друг съществен аспект на анализа е свързан с очертаване на особеностите в мотивите
за избор на треньорската професия. С най-високи средни стойности, по отношение на всички
изследвани лица са мотиви като: възможности, които осигурява треньорската професия за
поддържане на собствена добра физическа форма; възможност за запазване на връзката със
спорта и за оказване на въздействия върху личностното формиране на спортистите. Сред
„топ-мотивите” изследваните лица посочват и този, че професионалният успех при
треньорите е плод преди всичко на собствените им усилия (табл.1). По отношение на
мотивите, свързани с особеностите на професионалната дейност като цяло се установи повисока средна стойност (M=4,27), в сравнение с мотивите които отразяват социалните
характеристики и престижа на професията (M=3,97). Това съотношение се открива и при
представителите на двата пола, но средните стойности при жените са по-ниски.

Таблица1

Средни стойности на мотивите за професионален избор
Мотиви
1. Възможности за изява на притежавани качества и способности
2. Възможности за реализация на собствени идеи за успешен
тренировъчен процес
3. Обучение инструкции на спортистите
4. Възможност за въздействия насочени към изграждане характера и
личността на спортистите
5. Запазване на връзката със спорта
6. Желание за работа със спортни съоръжения и на спортни терени
7. Възможност за поддържане на добра физическа форма
8. Състезателност и стремеж към победа в работата
9. Престижа на треньорската професия
10. Възможност за срещи с много и различни хора
11. Възможност за чести пътувания и посещение на различни страни
12. Възможност за добиване на известност
13. Успехът в професията се дължи преди всичко на собствените усилия

Жени
M
SD
3.56 1.26
3.88

1.20

Мъже
Всички ИЛ
M
SD
M
SD
3.81 1.04 3,74 1,10
4,10 0,97
4.19 0.86

4.12

1.20

4.21

3.94

1.29

4.13
4.06
4.44
4.13
3.94
4.50
4.50
3.25
4.44

1.09
1.18
1.03
1.09
1.06
0.52
0.89
1.57
1.32

4.57

1.02 4,19
4,40
0.83

1,07
1,01

4.50
4.29
4.43
4.17
4.00
4.19
4.19
3.14
4.36

0.74
0.89
0.80
0.93
1.12
0.94
1.04
1.32
1.03

0,86
0,97
0,86
0,97
1,10
0,85
1,01
1,38
1,11

4,40
4,22
4,43
4,16
3,98
4,28
4,28
4,28
4,38

Установихме известни различия между мъжете и жените по отношение на водещите
мотиви. При жените на първо място, по степен на изразеност, са мотиви като възможностите
за срещи с голям брой различни хора и за осъществяване на пътувания по различни
дестинации, които са част от професионалните ангажименти на треньорите. В началото на
ранговата редица при мъжете са мотиви като възможността за влияние върху личностното
изграждане на спортистите и запазване на близостта със спорта. Част от тези резултати
очертават своеобразен парадокс, доколкото в литературата се посочват като водещи причини
за отбягване на професията от жени именно необходимостта от чести пътувания и
трудността, която причинява това обстоятелство за безпроблемно съчетаване на семейните и
професионалните ангажименти. Навярно установеното различие се дължи на малкият брой
изследвани лица от женски пол, поради което не могат със сигурност да се регистрират
достоверни характеристики на изследваните процеси.
В резултат на извършения сравнителен анализ се установи значима разлика между
мъжете и жените само по отношение на един от мотивите – възможност за въздействия
насочени към изграждане на характера и личността на спортистите (u=2,08; α=0,05; Mann –
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Whitney), като средната стойност при мъжете е по-висока.Не бяха установени различия по
отношение на други критерии.
Не се оправда очакването ни за различие в мотивите между студенти, които
произхождат от семейства на родители занимавали се със спорт и такива, които нямат
спортна активност. Вероятно влиянието на семейната среда се изявява към формиране на
отношение на децата към занимания със спорт, а не към избор на професия свързана със
спорта. Намирането на обосновано и детайлно обяснение мoже да се осъществи в резултат на
допълнителни изследвания.
Проведеното проучване и анализа на получените данни дават основание за
формулиране на следните по-общи изводи:
• Насочването към треньорската професия при младите хора е продиктувано преди
всичко от осъзнатото желание за запазване на връзката със спорта като
дългосрочна жизнена цел. Изграждането на тази нагласа към спорта се извършва
постепенно и подължително още от детските и юношеските години;
• Основните социални фактори, които повлияват формирането на мотивите за избор
на треньорската профиесия са семейството, заниманията със спорт и спортната
среда като цяло. Въздействието на семейството е опосредствено – то се изявява
преди всичко към създаване на положително отношение към спорта, а не към
треньорската професия;
• Спортната активност, от своя страна, е задължително и еднозначно условие за
включване в треньорската професия. Личностното въздействие на треньорите и
тяхното професионално поведение очертават основните параметри на модела за
бъдеща професионална реализация пред спортистите.
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КОГНИТИВНИ СТИЛОВЕ , СТИЛОВЕ НА ВНИМАНИЕ И ИГРОВА
ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ЕЛИТНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
ПО ФУТБОЛ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Иван Венциславов Иванов, асистент
НСА, 1700 София, Студентски град
COGNITIVE STYLES, ATTENTION STYLES
AND GAME EFFICIENT OF ELITE PLAYERS
OF BULGARIAN NATIONAL FOOTBALL TEAMS U19
Ivan Vencislavov Ivanov, assistant professor
NSA, 1700 Sofia, Studentski grad
Съвременният юношески футбол се отличава с нарастваща динамика, скоростна издържливост, сила в
единоборствата, нови технико-тактически схеми, по-добра техника в изпълнението на отделните
елементи от играта. Действията на футболистите са свързани с необходимост от все по-бързо
придвижване по терена, перфектно позициониране при игровите ситуации, бързи и адекватни решения
при непрекъснато променящи се ситуации на фона на нарастваща умора. Тенденция, която е резултат от
изискванията на професионалния футбол и необходимостта от все по-ранно формиране и развитие на
потенциала на футболистите. Настоящата разработка се опитва да даде част от отговорите свързани с
начина, по които се взема решение в игрова ситуация, как футболистите насочват и управляват
вниманието си по време на тренировка и мач. Да се потърси връзката между сравнителения анализ на
когнитивните стилове и експертната треньорска оценка на игровата ефективност.
Бързите и адекватни решения в играта и тактическата грамотност са от изключителна важност и заедно
с добрата техническа и физическа подготовка формират завършения професионален футболист.
Изследването разглежда динамика на показателите по възраст, пост и ниво на квалификация.
The Modernyouthfootballis growing likedynamic andspeedgame, strength, newtechnicalandtacticalschemes,
bettertechnique of thedifferentelements of thegame. The actions of the players associated with the need for faster
movement on the pitch, perfect positioning in a game situations, adequate solutions to constantly changing
situations with constantly growing fatigue. Trend resulting from the requirements of аprofessional football and the
need for more early formation and development of the potential of the players. This article tries to give some
answers related to the way in which the decision was taken in a game situation, how the players manage and direct
their attention during training and game and to find the relationship between comparative analysis of cognitive
styles and coaching expert assessment of gaming performance.
The quick and appropriate decisions in the game and tactical skills are essential along with good technical and
physical training forms a complete professional footballer. The study examines the dynamics of indicators by age,
position and level of qualification.

ВЪВЕДЕНИЕ:
Исторически терминът когнитивен стил ни препраща към психологическа категория
представляваща постоянството в начина, по който функционират хората когато придобиват
и обработват информация(Ausburn&Asburn, 1978). Messick(1976) дефинира когнитивния
стил като стабилизирани
нагласи и предпочитания, или заучени стратегии, които
детерминират индивидуалния начин на възприемане, запомняне, мислене и разрешаване на
проблеми.Witkin, Moore, Goodenoughи Cox(1976) характеризират когнитивния стил като
индивидуалните различия, в начина по който хората възприемат, мислят, решават проблеми,
учат и се свързват с другите. Всъщност едно доста широко определение, което може да се
изучава и разглежда в много различни посоки.
Понятието когнитивен стил се представя от Klein и Shlesinger(1951), които проявили
интерес за възможните взаимовръзки между индивидуалните различия във възприятието и
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личността. Klein(1951) е първият, който разглежда когнитивните стилове(нарича ги
„перцептивни нагласи“) като нюанси на адаптацията към външния свят, които регулират
индивидуалното когнитивно функциониране. „Перцептивните нагласи“ са специални
начини, различни за всеки и опосредстващи връзката ни с реалността. Ако се позовем на
Klein, процесите на адаптация включват балансиране на вътрешните потребности с
външните връзки на средата. За да постигне равновесие един индивид, неговите
индивидуални механизми на развитие се съотнасят с „его-контролиращата система“(Klein,
1951). Когнитивният стил е резултат от „централните и изпълнителните насоки на егоконтролиращата система...и тя много често функционира като регулираща клапа на това, кое
от постъпващата информация да бъде игнорирано и кое не(Klein, 1951). Той обсъжда две
нива, които функционират еднакво и допълващо се( всяко ниво има значение за
индивидуалното постигане на удовлетворение и баланс между вътршните потребности и
външните условия). В единия случай целта е заличаване на различията, а в другия е свързан с
висока сензитивност към тях. Няколко години по-късно Holzman&Klein(1954) дефинират
когнитивния стил като „основни регулативни принципи“ или „предпочитани форми на
когнитивна регулация“. Те приемат идеята, че типичните адаптивни решения в определени
ситуации са свързани начина, по който се решават проблемите.
Въпреки, че в тази сфера се натрупват голям брой теоретични и методологични
проблеми, изследванията на базисните когнитивни стилове ясно показва, че индивидите се
различават по начина, по който подхождат към задачите. Главната препратка на тези
изследвания е, че стиловете представят стабилни индивидуални различия за предпочитания
начин на организация на информационните процеси.Messick(1976) проучва литературата
през този период и стига до заключението, че когнитивните стилове
представят“консистентни индивидуални характеристики за предпочитания начин на
организация на информационните процеси и опита. Те не са прости навици.... развиват се
бавно и чрез експериментиране и не позволяват лесно да бъдат модифицирани от
специфично обучение или тренинг......Стабилността и връзката на стиловете с различните
сфери на поведението предполага дълбоки основи в личностовите структури.” (pp 4-6)
Един пример за изследване на когнитивните стиловев мениджмънта е свързан със
стила на вземане на решение. Kirton(1976, 1977, 1989) оценява мениджърския стил и
вземането на решение и представя два вида стилове адаптивен и иновативен, които дефинира
като „предпочитания начин за справяне с проблеми на всички нива“(Kirton, 1989, p 5). Той
дефинира адапторите като тези, които предпочитат да разгледат и разпознаят проблема в
цялост и да предложат начини „нещата да се направят по-добре“ и иноватори, които
разглеждат проблема в неговата конкретност, вън от контекста и предлагат начини „да
направят нещата по различен начин“.Kirton(1989) показва, че дименсиите адаптивностиновативност са стабилни и надеждни( надеждността при тест-ретест на инструментите
изследващи тези черти сред група от студенти варира между 0.82 и 0.86 във времеви
интервал от 4 до 17 месеца) и обсъжда тезата, че стиловете се развиват в ранна възраст и са
повече или по-малко стабилни във времето и при различни ситуации. В допълнение
Kirton(1989) разработва адаптивно-иновативния модел за организационна среда, използвайки
концепцията на когнитивните стилове да характеризира не само индивидите, но също така и
предпочитания групов стил( наричан когнитивен климат на организацията). Той показва, че
повечето когнитивни климати произхождат от работни групи споделящи сходни стилове,
повечето членове вътре се отклоняват в малка степен от средните стойности на групата.
Изследванията на основните стилове разкриват, че индивидите използват различни
подходи за решаване на когнитивни задачи и, че предпочитат тези подходи да са достатъчно
стабилни във времето и да са свързани едновременно с интелигентността и личността.
Изследванията в полето на опита разширяват концепцията, описват индивидуалните
характеристики едновременно в ниските степени(преобладаващо перцепция) на
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когнитивното функциониране и по-комплексните когнитивни процеси. Тези изследвания
ясно показват, че когнитивните стилове не са прости структури , зависими само от
вътршните характеристики на индивида, но също така и интензивен конструкт, който се
развива в резултат на професионални, социални, образователни и други изисквания на
средата. Изследванията на гъвкавост-ригидност разширяват идеят, че стиловете имат
различни нива, в частност съществуването на метастиловете управлява гъвкавостта на
индивидите в зависимост от изискванията на задачата. Обобщаващата тенденция в
емиричните изследвания е, че когнитивните стилове не се базират на една отделна обща
дименсия, нито на отделни операции, а на определени структурни връзки между тях.
Фактически когнитивните стилове могат да бъдат групирани в разграничаващи се категории
по посока нивата на информационните процеси, с който оперират и по посока
изпълнителните и регулационни функции. Накрая, последните изследвания в когнитивните
стилове разкриват близки връзки между тях и други когнитвни процеси(памет, внимание,
метакогниции) и връзката на определени когнитивни стилове с активността на невронните
механизми.
В последните години между спортистите, треньорите и психолозите все повече се
увеличава интересът към когнитивните(базирани на знанието) аспекти на постиженията в
спорта. Така напримера са акумулирани редица изследвания в областта на менталните
процеси и спортните постижения - внимание(Moran, 1996), памет(SmythandPendleton,1994),
вземане на решение(McMorrisandGraydon, 1996), мислене(Medvec, et. al.1995) и
представата(Driskellet. al., 1994). Следвайки тази тенденция може да се очаква откриването
на еквивалентен интерес в изследването на когнитивните стилове при спортистите. За
съжаление обаче, това не е така.За илюстрация, търсенето в „Психологически абстракт“
разкрива няколко изследвания в спорта, прототип на когнитивните стилове като например
независимост от полето(McMorris, 1992; Pargman, 1993). Въпреки това, тогава все още се е
знаело твърде малко за аспектите на стиловете отнасящи се до постиженията на спортистите.
В противопложност, най-малко два конструкта могат да бъдат идентифицирани, които се
фокусират върху индивидуалните различия между спортитстите когато избират когнитивни
стратегии в състезателни ситуации. Тези конструкти са „обяснителен“ стил( типичния начин,
по който хората обясняват причините за резултатите си, RettewandReivich, 1995) и стилове на
внимание(предпочитанията на индивидите за насочване на вниманието към външни или
вътрешни цели, Nideffer, 1976).
Тези конструкти са квалифицирани като „когнитивни стилове“(според критериите на
WitkinandGoodenough, 1981) поради две причини. Първо те осветяват относително стабилно
индивидуалните различия в характеристиките и типичните предпочитани начини на
обработка на информацията(SternbergandGrigorenko, 1997, p.700). Второ, те имат
едновременно когнитивни и личностни препратки-ключов критерии на когнитивните
стилове. Например, в единодушие с Peterson ет ал.(1995) концепцията за обяснителните
стилове се развива от изследванията как мислите и вярванията на хората влияят на
„мотивацията и емоциите“(p.3). По същия начин, инструментът за оценка на стила на
внимание се нарича „ Тест за изследване на вниманието и междуличностния стил“(TAIS,
Nideffer, 1976). Очевидно е, че този конструкт е конструиран за да разграничи когнитивната
от личностната сфера. Тръгвайки от тази опорна точка, може да се разглежда връзката между
когнитивните стилове и спортните постижения.
Конструктът на обяснителния или атрибутивния стил препраща към „когнитивноличностните промени, които рефлектират върху това как обикновено хората обясняват
причините за събитията“(Peterson, etal.1995, p.19). Налице е тенденция да се представят
близки обяснения за различни събития(характеристика, която обслужва конструкта „стил“) и
е измервана с използването на самооценъчен инструмент наречен“Въпросник за измерване
на атрибутивния стил“(ASQ; Peterson, Semmel, VonBaeyer, Abramson, MetalskyandSeligman,

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

1523

1982). Този въпросник изисква от хората да идентифицират причините за разнообразни
хипотетични ситуации и след това да оцени тези причини с помощта на три биполярни
дименсии:местоположение на причината(вътрешна или външна за субекта), стабилност и
глобалност. Първата от тези дименсии насочва към това дали посоката на обяснение на
събитието е вътрешна(дължаща се на мен) или външна (дължаща се на някой друг). Втората
дименсия е свързан с това, дали приписването на тази причина е стабилно(доколко
последното е предвидимо и ще продължи в бъдеще) или нестабилно (доколкото е с кратка
продължителност). Третата дименсия препраща към това, дали стилът е глобален(въздейства
ли на всеки аспект от живота на индивида) или специфичен(силно ограничен въздействие).
Обяснителните стилове имат няколко интересни следствия “(Peterson, etal.1995).
Например когато хората по навик обясняват негативния си опит(неуспехите) като
всепроникващи фактори, които са част от самите тях(дължащи се на вътрешни, стабилни и
глобални причини), те са определяни като показващи „песимистичен“ обяснителен стил.
Този стил е причина да формират форма на „заучена безпомощност“. В тази мисловна рамка,
хората стават апатични и се държат като нямащи сили да променят наличната ситуация.
Обратно,когато хората приписват негативните последствия на външни, нестабилни и
специфични причини, те използват оптимистичен обяснителен стил. Този стил също се
забелязва когато хората използват вътрешни, стабилни и глобални обяснения за успешните
резултати. Не е изненадващо, че типичната корелация на песимистичния обяснителен стил
включва депресия, загуба на самоувереност, образователни провали и слаби професионални
постижения( StellersandPeterson, 1993). От друга страна гъвкавостта в лицето на несполуките
обичайно корелира с оптимизма. Как тези конкуриращи се стилове на мислене са свързани
със спортното постижение-територия, на която възможността за несполука е повсеместна?
В последните години няколко изследвания отвеждат към взаимовръзката между
обяснителния стил и спортното постижение. Selingmanetal.(1990) например, провежда ASQ с
университетски плувци, непосредствено преди старта на състезателния им сезон. Той
съобщава за три главни открития. Първо, плувците с песимистичен обяснителен стил
постигали през сезона резултати под нивото на треньорските очаквания отколкото плувците
с по-оптимистичен възглед. След това, след симулиране на провал(манипулирана чрез
осигурена погрешна обратна връзка), постижението на песимистичните плувци се влошава,
докато на оптимистите не. Трето, резултатите за обяснителен стил били значителен
предсказващ фактор за постижението в плуването, наравно с треньорската оценка на
уменията. Интересно, тези открития показват, че обяснителния стил е напълно независим от
спортния талант. Това откритие допуска, че успешното постижение само по себе си не
поражда увереност у спортистите: той или тя трябва да се научи да обяснява причините
конструктивно, за да има полза.
Цел: Изследване на връзката между когнитивните стилове, стиловете на вземане на
решение, телик доминанта, стилове на внимание и игровата ефективност(оценена от
треньорите)при футболисти от юношеският национален отбор на България
МЕТОД
За реализиране на цeлта на изследването използвахме Testofsoccerattentionalstyle
(TSAS),A. C.Fisher&A.H. Taylor (1980), Скала за теликдоминантност (TelicDominanceScale,
Murgatroyd, Rushton, Apter, andRay 1978)., Въпросник за оценка на адаптивно-иновативния
когнитивен стил(KirtonAdaptationInnovationInventory- KAI) (адаптиран от С. Василева),
Въпросник „Активност-решителност и Индивидуална отговорност“ (ID/IR) (Franken, 1982)
(адаптиран за български условия от Р. Божинова, С. Василева, Т. Павлов).
В български условия изследвания с използваните методики в спорта са правени от
Татяна Янчева, Цвета Мишева-Алексова; Т. Янчева, И. Иванов(2013);Р. Божинова и С.
Василева(2006)
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Обект на изследването са 20 състезатели от юношеския национален отбор по футбол
до 19 години.
РЕЗУЛТАТИ
Настоящият доклад е част от по-цялостно и всеобхватно изследване, реализирано
сред професионални състезатели по футбол в България. Изводите могат да се приемат с
ограничени обобщения поради условностите на бройката изследвани лица. В български
условия до този момент е реализирано изследване на когнитивните стилове и стиловете на
вземане на решение от Р. Божинова и С. Василева(2006). Освен оценката с методиките, беше
включена и оценка на игровата ефективност на всеки един футболист от
треньорите(експертна оценка).
Резултатите очертават водещ когнитивен стил на иновативност с подскала
оригиналност за сметка на адаптивния. Тези данни кореспондират на изследването
проведено от Р. Божинова и С. Василева(2006), които стигат до извода за по изразен стил на
иновативност при спортистите. На второ място е скалата конформност и накрая
изпълнителността. Една от възможните причини за получените разлики е вероятно да се крие
в спецификата на футбола като част от спортните игри, вариативността на възможните
ситуации и отигравания, необходимостта от взаймодействие с съотборници и почти
постоянното директно надиграване с противникови състезатели, развива необходимостта от
креативност и бързи навременни решения.(Таблица 1)
По отношение на стиловете на вземане на решение със съвсем лек превес е
индивидуалната отговорност, но като цяло изразеността на двата стила е балансирана. Може
да се мисли в посока на това, че изследваните спортисти умеят да изпълняват структурирани
треньорски указания, но в същото време да вземат и индивидуални решения при
необходимост. В цитираното изследване на Р. Божинова и С. Василева(2006) активност
решителност е по-често срещания от двата, което те обясняват с контролирането от страна на
треньорите на подготвителната и състезателна дейност и оттам, по-ниското ниво на
изискване за решения в стил „индивидуална отговорност“.(Таблица 1)
Таблица 1. Сравняване на средни стойности на стиловете на вземане на решение и
когнитивните стилове
Активност-решителност

9,60

Индивидуална отговорност

10,19

Конформност

38,41

Оригиналност

55,61

Изпълнителност

37,00

От Фигура 1 е видна значимата корелация между скалите конформност и
изпълнителност(0,514). Двете подчертават способностите за приспособяване в рамките на
отбора и съобразяването с общите рамки и правила и както показват резултатите има
изразена тенденция да са свързани и да се проявяват заедно поне що се отнася до
конкретната извадка. Корелация(0,580) се среща и между конформността и скалата
активност-решителност. Втората от тези две променливи е свързана със стил на вземане на
решение клонящ към голяма включеност в дейността, но и не винаги достатъчно
креативност, творчество и индивидуалност т.е. състезатели, изпълняващи много стриктно
указания и тактическа постройка.
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Конформност

Оригинал
ност

Индивидуална
отговорност

Активнострешителност

Изпълнителност

Фигура3. Корелационни зависимости между показателите конформност, оригиналност,
изпълнителност, активност-решителност, индивидуална отговорност и игрова
ефективност(експертна оценка)

По отношение на стиловете на внимание с най-високи стойности са тесен ефективен,
широк вътрешен и широк външен, а непълният е с най-ниски средни стойности. Данните са
почти същите като изследване направено от Т. Янчева и И. Иванов(2013) с много по-голяма
и разнородна като възраст, спортен стаж и ниво на квалификация извадка. Вероятно може да
се говори за изразена тенденция на водещите стилове на внимание свързани с добра игрова
ефективност и цялостно положително влияние върху дейността. (Таблица 2). В случая с
извадката на състезателите от юношеския национален отбор се вижда, че конфигурирането
на водещите стилове е запазено, което може да доведе до извода, че възрастта не е критерий
за това, кои ще са водещите стилове.
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Таблица 2. Резултати от корелационния анализ на данните на стиловете на внимание

-,526

-,663

-,663

-,727

-,150

-,194

-,125

-,798

-,843

1

1

-,921

1

,921

Таблица 2. Сравняване на средни стойности на стиловете на внимание
Широк външен стил

66,58

Широк вътрешен

73,60

Тесен ефективен

79,66

Претоварен външен

41,09

Претоварен вътрешен
Непълен

39,46
39,26

Скалата за теликдоминантност (TelicDominanceScale, Murgatroyd, Rushton, Apter,
andRay 1978) съдържа 42 айтема, запределени в три подскали: Сериозност/ Целенасоченост
(Seriousmindedness), Планиране (Planningorientation) и Избягване на усещанията/ възбудата
(Arousalavoidance). Всяка подскала съдържа по 14 айтема. За всеки айтем изследваното лице
може да избира между два отговора, които се разглеждат като представляващи телик и
парателик алтернатива, както и да избере отговорът „Не мога да преценя”. Инструкцията при
попълване на въпросника насочва изследваното лице към оценка на обичайното му, а не на
конкретното състояние.
Скалите сериозност и планиране са с по-високо изразени средни стойности, те дават
информация застепента, в която изследваните състезатели са насочен към цели, възприемани
като значими и важни. С по-ниски стойности е избягване на възбудата, от което би могло да
се направи заключение, че футболистите, макар и в юношеска възраст са с добре развити
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способности за планиране и отговорно отношение към работата си, налице е тенденция да
развиват уменията и устойчивостта си към продължителна интензивна работа и
натоварвания.
14
12
10
8

Сериозност
Планиране

6

Избягване на възбуда

4
2
0
Методика "Телик доминанта"

Фигура2: Резултати „Телик доминанта“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Получените и обработени данни показват силно съвпадение между резултатите от
настоящото изследване и осъществените до този момент. От друга страна броят на
изследваните лица е твърде ограничен и едностранчив като извадка , за да се правят
генерални обобщения дори и само отнасящи се до конкретната възрастова група.
Иновативният когнитивен стил е с по-високи стойности, което е свързано и със спецификата
на спортната дейност като цяло и разбира се с футбола и неговите игрови характеристики.
Все още липсва достатъчно изчерпателна литература и изследвания за стиловете на вземане
на решение, когнитивните, стилове и стиловете на внимание в спорта в България. Това дава
ограничена все още възможност за сравнение с други подобни изследвания. В рамките на
настоящата по-ограничена обработка и анализ на данните се открива и тенденция към
предпочитане на планиране и избягване на напрегнати и силно емоционално натоварени
ситуации, което може да е свързано със спорта или пък с високото ниво на квалификация на
футболистите(юношески национали, част от тях състезаващи се извън България).
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A MULTIDIMENSIONAL MODEL OF LEADERSHIP IN SPORT –
THEORETICAL REVIEW
Teodora Lazarova, PhD, NSA “Vasil Levski”, Assistant Professor
teodora.lazarova@yahoo.com

Abstract: The current paper discuss various leadership theories in sport, trying to explain the nature of research
in sport leadership and applying this knowledge to instruct best practice for sport leaders. Leadership traits are
relatively stable personal dispositions such as intelligence, assertiveness, self-confidence and independence. Some
authors indicate that interactionist theories give a more realistic explanation of human behaviors in sport. Other
authors states that three factors interact to determine the behavior adopted by the leaders in sport – situational
characteristics, leader characteristic, group member characteristic.
The model also suggests that the leader’s actual behavior is influenced by knowledge of the athlete’s leadership
preferences and by the requirements and constraints of the situation. If a leader is required to behave in a
specific manner in a certain environment and does so and if this behavior is what is preferred by the group, then
there is a high likelihood that the group will be satisfied with the leader and the way in which they are being led
and a higher level of performance result.
The paper investigates the literature from several perspectives – leadership theories adapted to the sport context,
leadership theories developed within the sport context and coach expertise research.
Key words: Innovation leadership, transformational leadership, sport psychology, motivation

A review on literature on leadership in sport must first address the challenge in defining the term. In
the literature the key segments of leadership framework are examined. Special attention is given to
how it may be relevant to the sport field. A review of the team leadership perspective is given,
focusing mainly on Zacarro (2001) team leadership model. The critical team process of cohesion in
sport and aspects of team effectiveness in sport, which are critical to the adaptation of Zacarro et
al.’s model to sport, are then presented.
DEFINING LEADERSHIP
There are a lot of definitions describing leadership process. There are diverse views of leadership,
which contribute to the varying definitions; Bass (1990) maintained that leadership can be
examined as coercion, personality characteristics, power, maintenance, initiation of structure, a
focus of group processes, or role differentiation.
It is possible to define leadership in teams and organizations in terms of a “process.” Northouse
(2004) provides a simple definition, “a process whereby an individual influences a group of
individuals to achieve a common goal” (p. 3). In many cases researchers more specifically define
what a “leader” does rather than defining the general term “leadership.” For example, the following
definitions either describe the role of the leader or describe their responsibilities:
The individual in the group given the task of directing and coordinating task-relevant group
activities or who, in the absence of a designated leader, carries the primary responsibility for
performing these functions in the group. (Fiedler, 1967).
The role of the leader is to provide the necessary incremental information, support, and resources,
over and above those provided by the formal organization or the subordinate’s environment, to
ensure both subordinate satisfaction and effective performance. (House, 1996)
Social problem solving, where leaders are responsible for (a) diagnosing any problems that could
potentially impede group and organizational goal attainment, (b) generating and planning
appropriate solutions, and (c) implementing solutions within typically complex social domains.
(Zaccaro et al., 2001).
Each of these definitions describes how the process is carried out in terms of a particular theory. For
instance, according to House (1996), a leader influences an organization (subordinate satisfaction,
effective performance and motivation) through their role (provision of information, support, and
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material resources). Similarly, Zaccaro et al. (2001) see the leadership process as “social problem
solving” and go on to describe the general activities leaders perform for organizational and team
goal attainment
Chelladurai and Saleh (1980) described the characteristics of coaches as leaders with the
Leadership Scale for sport. Fleishman et al. (1991) observed 65 different behavior taxonomies that
serve to define organizational leadership behavior. This exercise of describing the roles of the
formal leader rather than defining the term has perhaps produced confusion in defining leadership.
Transformational leadership is defined as approach that leads to change in individuals and
organizational systems. It is ideal form it creates valuable and positive change in the followers with
the end goal of developing followers into leaders. These combine connecting with follower’s sense
of identity and self to the mission and the collective identity of organization; being a role model and
inspire followers, challenging followers to take greater role in their work and understand the
strengths and weaknesses of followers, so the leader can align followers with new tasks and
possibilities and optimize their performance. That kind of leadership is applicable for sport field and
sport psychology. The formal role of the coach can be explained with the transformational
leadership processes.
James MacGregor Burns (1978) first introduced the concept of transforming leadership in his
descriptive research on political leaders, but this term is now used in organizational psychology as
well. According to Burns, transforming leadership is a process in which "leaders and followers
help each other to advance to a higher level of morale and motivation". Burns related to the
difficulty in differentiation between management and leadership and claimed that the differences
are in characteristics and behaviors. He established two concepts: "transforming leadership" and
"transactional leadership". According to Burns, the transforming approach creates significant
change in the life of people and organizations. It redesigns perceptions and values, and changes
expectations and aspirations of employees. We should say that this concept is applicable to sport
psychology. The role of the coach can be defined as a role of transforming leaders. Of course, there
are a lot of cases which shows how informal leaders such as the most famous athlete in team or the
most experienced one can influence others in teams.
Unlike in the transactional approach, it is not based on a "give and take" relationship, but on the
leader's personality, traits and ability to make a change through example, articulation of an
energizing vision and challenging goals. Transforming leaders are idealized in the sense that they
are a moral exemplar of working towards the benefit of the team, organization and/or community.
The example for transforming leader in sport can be the role of formal or informal leader. Burns
theorized that transforming and transactional leadership was mutually exclusive styles.
Transactional leaders usually do not strive for cultural change in the teams but they work in the
existing culture while transformational leaders can try to change culture in groups or organizations.
Another researcher, Bernard M. Bass (1985), extended the work of Burns (1978) by explaining the
psychological mechanisms that underlie transforming and transactional leadership; Bass also used
the term "transformational" instead of "transforming." Bass added to the initial concepts of Burns
(1978) to help explain how transformational leadership could be measured, as well as how it
impacts follower motivation and performance. The extent to which a leader is transformational, is
measured first, in terms of his influence on the followers. The followers of such a leader feel trust,
admiration, loyalty and respect for the leader and because of the qualities of the transformational
leader are willing to work harder than originally expected. These outcomes occur because the
transformational leader offers followers something more than just working for self-gain; they
provide followers with an inspiring mission and vision and give them an identity. The leader
transforms and motivates followers through his or her idealized influence (earlier referred to as
charisma), intellectual stimulation and individual consideration. In addition, this leader encourages
followers to come up with new and unique ways to challenge the status quo and to alter the
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environment to support being successful. Finally, in contrast to Burns, Bass suggested that
leadership can simultaneously display both transformational and transactional leadership.
We should say that in sport filed varieties of conceptualization have been proposed which borrow
ideas from different areas such as management, organizational behavior, work and organizational
psychology. The Multidimensional Model of Leadership (MML; Chelladurai, 1978) has provided
insight on how leaders must consider the situation and athlete preferences when coaching. Smoll
and Smith (1989) offered a framework in the Meditational Model of Leadership that helps describe
athletes’ evaluative reactions to coaching behaviors. Finally, the Coaching Model (Cote, Salmela,
Trudel, Baria, & Russell, 1995) helps describe coaches’ mental models for developing athletes.
These models have given significant insight into the construct of leadership. Nonetheless,
shortcomings remain. First, and perhaps most integral, is the lack of a consistent definition of
“leadership” in sport. This problem has been identified in other fields as well (Barker, 1997).
Few journal articles on leadership in sport offer a definition of “leadership” at all, and the term is
often confused with “coaching.” It is proposed herein that sport researchers may utilize a functional
definition of leadership that explains the leader’s job as providing anything that is needed for group
maintenance and task accomplishment (Hackman & Walton, 1986).
A second shortcoming in the sport leadership literature is that leadership style in sport has become
synonymous with autocratic versus democratic behaviors. Chelladurai’s (1978) MML and
Leadership Scale for Sport (LSS) made an important contribution to the sport psychology and sport
management literature. Martens (1990) seminal text on successful coaching discusses in detail
coaches’ participative style. Many have utilized the LSS in order to describe leadership style and
explain leader behavior. It seems though, that this preoccupation with autocratic and democratic
style has led to less attention to alternative explanations of leader behavior.
For instance, Bass’s (1985) popular concept of “transformational leadership,” and the Full Range
of Leadership Model has only recently spread to the sport domain (e.g., Charbonneau, Barling, &
Kelloway, 2001; Kent & Chelladurai, 2001; Rowold, 2006). The transformational leader motivates
and empowers its followers to perform beyond expectations through charisma, individual
consideration, and intellectual stimulation.
Interestingly, transformational leadership style is proposed to be either directive or participative
depending on the leader (Bass & Riggio, 2006). The last two shortcomings of the sport
leadership literature are both related to the level of analysis in which sport leadership has been
examined. The first of these is that researchers have focused mostly on the leader’s effect on
individual athletes rather than its relationship with teams. Though the authors of the above sport
leadership models may implicitly propose that effective leadership will lead to increased team
performance, they mainly focus on a leader’s influence on the individual athlete. For instance, the
cognitive behavioral Meditational Model (Smoll & Smith, 1989) proposes that coaches must
understand how an athlete will respond to their behaviors. In the case of the coaching model, the
leader’s focus is on player development.
The majority of literature on the Multidimensional Model of Leadership supports the notion that
leaders affect member satisfaction, but there is no specific prediction of a leader’s effect on team
processes. The last shortcoming is the comparative lack of examination of leadership of athletes on
teams compared to that of coaches or managers. Research on peer leadership in sport has recently
garnered more interest, but as asserted by Loughead, Hardy, and Eys (2006), it has mostly been
descriptive in nature. It would seem further research must be conducted examining how peer
leadership affects team processes.
Zaccaro, Rittman, and Marks (2001) proposed a functional leadership model for performance
teams. Leadership conceptualized in this model is available to all members of the team including
the coaches and athletes. It is predicted these functions will have an effect on team processes,
depicted in the center of the model. These processes act as determinants for team effectiveness
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defined as the extent to which the team meets its goals, and how well the group is maintained.
Finally, processes are expected to influence team performance dependent upon situational
contingencies. The current study takes a step towards the operationalization of this model.
The authors define one of the most important athlete’s skills:
Managing personal resources;
Managing material resources;
Info used in problem solving;
Info search and structuring;
Team coordination and communication;
Collective efficacy;
Team cohesion;
Team effectiveness;
To describe the “managing personnel resources” function, Bass and Riggio’s (2006) Full Range
of Leadership Model was used. In their model, leadership style consists of transformational factors
of idealized influence, interpersonal motivation, intellectual stimulation, and individualized
consideration; the transactional factors of contingent reward, and management by exception (active
and passive); absence of leadership is termed Laissez- Faire Leadership.
According to Bass (1985), a transformational leader raises the level of awareness about the
importance of goals, and encourages subordinates and followers to transcend self-interest in order to
motivate people to perform beyond expectations. Transactional leadership differs from this style in
that it is the exchange of rewards or punishment between the leader and follower; dependent upon
performance or outcomes. Transformational leadership behavior has been previously indicated by
the component of managing personnel resources (Burke, Stagl, Klein, Goodwin, Salas, & Halpin,
2006).
Team cohesion represents the team process in this model. Cohesion is also one of the constructs
specifically identified by Zaccaro et al. (2001) as a motivational team processes. Cohesion, defined
by Carron, Brawley, and Widmeyer (1998) as a group’s tendency to “stick together” in the process
of goal accomplishment and group maintenance, has been found to have a significant relationship
with LSS leader behaviors (Westre & Weis, 1991; Shields, Gardner, Bredemeier, & Bostro, 1997).
More recently, there is evidence that coaches’ transformational leadership (Callow, Smith, Hardy,
Arthur, & Hardy, 2009) and athlete peer leadership (Price & Weis, 2011) have positive effects on
cohesion.
The final component of the model is team effectiveness, represented herein as team goal
accomplishment. Accomplishing goals is a crucial component considering the functional definition
of leadership, which proposes that the leader’s critical job is to provide whatever is needed in order
to achieve positive group outcomes. This infers that a leader is effective if the collective goals of the
team are met and the group is well maintained. Though Brawley, Carron, and Widmeyer (1992)
found that athletes and coaches fail to set specific measurable goals, it is expected that a
transformational leader’s vision and clarification of goals would have an effect on this process.
Finally, both athlete and coach leadership were considered. Though much of the focus on leadership
has been on coach behavior, Loughead et al. (2006) found that athletes have task, social, and
external leader functions as well. Todd and Kent (2004) asserted that coaches believe athlete
leadership is important to the success of a team, and found evidence that athletes prefer peer leaders
who work hard and show respect to teammates. There is also increasing belief that the concept of
shared leadership should be examined more often in group and team settings (Peirce & Conger,
2002). Shared leadership occurs when leadership responsibility is distributed evenly through a team
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rather than only from a hierarchy (e.g., Coach to athlete). Given this, a complete model of team
leadership in sport must consider the leadership by athletes as well as the formal leadership by
coaches.
Chelladurai and Saleh (1980) described the characteristics of coaches as leaders. An important
distinction in describing leadership, particularly in the sport psychology, is formal versus informal
leadership. Formal leadership roles are those prescribed by an organization while informal
leadership roles are those that emerge through interaction within a group (Carron et al., 2005).
Examples of formal roles are managers, general managers, athletic directors, coaches, and team
captains who have specific organizational leadership responsibilities. The majority of investigations
on leadership in sport have focused on the formal role of the coach. For instance, Chelladurai’s
(1978) flagship work with the Multidimensional Model of Leadership centers on head coaching
behavior. Smoll and Smith’s (1989) Mediational Model focuses on the head coach’s behavioral
interaction with athletes. Cote et al.’s (1995) Coaching Model centers on the formal role of the
coach. Within this framework, leadership is considered one of several managerial functions along
with planning, budgeting, scheduling, recruiting, and public relations.
Comparatively, less examination of informal leadership roles exists. In the sport field there have
been efforts to describe emergent “peer leaders” on teams. Glenn and Horn (1993) and Moran and
Weis (2006) suggested that sport competency and skill are most related to peer leadership.
Somewhat related to informal leadership is the concept of “shared leadership,” which can be
described as the collective influence of the team rather than the influence of one individual over a
team (Cox, Pearce, & Perry, 2003). The idea of shared leadership has yet to be studied in the sport
domain.
The functional approach to leadership centers on explaining what leaders must provide for team
needs. Hackman and Walton’s (1986) explanation is the one most often quoted by those who
subscribe to this perspective. Functional-based research is focused on social problem solving. The
leader must identify and diagnose group issues, generate solutions for these issues, and finally
implement the solutions in a social context (Zaccaro et al., 2001). This process takes place in an
organizational climate where problems are: (a) novel, (b) complex, and (c) with only ambiguous
information provided (Mumford et al., 2000). Specifically, novelty of the climate refers to the new
and dynamic situations that occur; complexity refers to how problems often have multiple solution
paths allowing the dilemma to be understood in multiple ways; ambiguity highlights the difficulty
in ascertaining pertinent information from the environment.
In conclusion we should say that most of the leadership theories are applicable to sport psychology
and relationship leader-member. Research from the sport psychology literature suggests that
coaching is an important leadership competency because it has been found to have important effects
on performers’ attitudes. A number of different personal attributes have also been investigated in
terms of their impact on coaches ‘expectations and behaviors.
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SELF-LEADERSHIP ASSESSMENT TEST IS SPORT
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Self-leadership can be explained as self-influence strategy that aims to improve the motivation and self-direction
to perform well. Self-leadership is relatively new construct rooted in organizational psychology. This construct is
intuitively appealing for practioners because it provides individuals with ready-to-use strategies to guide
behavior (e.g. self-reward, visualizing, successful performance). Self-leadership also can be define as innerleading process to achieve self-direction and self-motivation necessary to perform.
The self-leadership assessment test aims to help leaders manage their own learning and development by allowing
reflecting on which areas of the leadership framework they would like to develop further. Effective leadership
requires individuals to draw upon their values, strengths and abilities to deliver high standards of service. To do
so, they must demonstrate effectiveness in different personal qualities.
The objective of the paper is to examine self-leadership assessment test and its application in sport.
Key words: self-leadership, self-motivation, performance, effective leadership

The nature of leadership is changing in today’s dynamic and fast-growing sports world. In these
present times of uncertainty and competition in sport many organizations, consultants, trainers and
coaches are shifting away from a traditional leadership paradigm to embrace a new model of
leadership which involves empowering followers and athletes at all levels to take great
responsibility for their own work and performance related behaviors and actions. The heroic leader
who lead and motivate can no longer be expected to have all knowledge and skills necessary to
direct all aspects of performance of others. At the same today, today’s athletes are more often
encouraged to lead themselves.
The concept of self-leadership and the concept of influencing oneself to perform more effectively
have attracted a significant amount of attention over the past twenty years. Numerous books and
articles on the self-leadership topic have been published and discussed. Self-leadership has
generated an impressive body of literature but the majority of these writings have been conceptual
in nature. Empirical work has been developing slowly because a valid and reliable measurement
scale was not available for many years. With the publication of revised Self-Leadership
Questionaries’ has been validating across a number of sample and cultural settings (Ho and Nesbit,
2009). Although the RSLQ has proven to be an effective measure of self-leadership, the scale’s
length (35 items) has posed some data collection challenges to researchers. When self-leadership is
being examined along with other variables of interest, overall survey length can very quickly
become unwieldy, leading to rater fatigue and inaccuracy as well as incomplete and unusable
surveys. To date, no brief and concise self-leadership instrument has been developed.
THEORETICAL BACKGROUND OF SELF-LEADERSHIP CONCEPT
Self-leadership (e. g., Manz, 1986; Neck & Houghton, 2006; Neck & Manz, 2010) is a process of
behavioral and cognitive self-evaluation and self-influence whereby people achieve the selfdirection and self-motivation needed to shape their behaviors in positive ways in order to enhance
their overall performance. More precisely, self-leadership involves specific sets of strategies and
normative prescriptions designed to enhance individual performance. Self-leadership strategies
operate within the theoretical context of several classic theories of self-influence, including selfregulation (Kanfer, 1970; Carver & Scheier, 1981), self-control (Cautela, 1969; Mahoney &
Arnkoff, 1978, 1979; Thoresen & Mahoney, 1974), intrinsic motivation theory (e. g., Deci and
Ryan, 1985), and social cognitive theory (e. g., Bandura, 1986). Self-leadership strategies are
traditionally divided into three primary categories: behavior-focused strategies, natural reward
strategies, and constructive thought strategies (e. g., Neck & Houghton, 2006).
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BEHAVIOR-FOCUSED STRATEGIES
Behavior-focused strategies provide specific approaches for identifying ineffective behaviors and
replacing them with more effective ones through a process of self-observation, self-goal setting,
self-reward, self-correcting feedback, and self-cueing (Neck & Houghton, 2006). Selfobservation allows for the examination of one’s own behaviors for the purpose of identifying
behaviors to be changed, enhanced, or eliminated (Mahoney & Arnkoff, 1978, 1979; Manz & Sims,
1980). Self-goal setting encourages individuals to develop and adopt specific goals and related
reward contingencies in order to energize and direct necessary performance-related behaviors
(Mahoney & Arnkoff, 1978, 1979; Manz & Sims, 1980). We should say that sport results and
specific goal achievement are impossible without self-goal setting strategies. A plethora of goal
setting research suggests that accepting specific, challenging, and realistic performance goals can
significantly impact task-related performance (e. g., Locke & Latham, 1990). Next, individuals
should link self-set rewards to goal attainment. Self-rewards may be as simple mentally praising
oneself for a job well done or something much more tangible, such as treating oneself to a new
outfit or a night at the movies. Self-correcting feedback involves a constructive self-examination
of failures and unproductive behaviors in order to reshape these behaviors in more positive
directions. However, excessive self-punishment, including harsh and unrealistic self-criticisms,
leading to feelings of guilt and inadequacy, is often counterproductive and should be avoided
(Neck & Houghton, 2006; Manz & Sims, 2001). Environmental cues, such as to-do lists or notes, or
inspirational wall hangings, can serve as an effective means of keeping attention and effort focused
on the task at hand (Houghton & Neck, 2006; Neck & Manz, 2010). Self-leadership’s behaviorfocused strategies are especially helpful for managing necessary but potentially unpleasant
behaviors, such as studying for a professional certification exam or finishing a major work project,
that are nonetheless instrumental for long-term goal attainments.
NATURAL REWARD STRATEGIES
Natural reward strategies allow individuals to find enjoyment in a given task or activity, leading
to increased feelings of competence, self-control, and sense of purpose (Deci & Ryan, 1985).
Individuals can employ natural rewards either by building more pleasant and enjoyable features into
a task or activity so that the task itself becomes more gratifying or by shifting cognitive focus to the
intrinsically rewarding aspects of the task (Neck & Houghton, 2006). Examples of shifting
cognitive focus might include decorating one’s workplace with personal touches or jogging along a
beautiful scenic mountain trail. Both are examples of building more pleasant features into a task,
while choosing to concentrate attention on the aspects of a major project that are more interesting
and less tedious. Visualization and cognitive strategies are integral part of sports performance.
CONSTRUCTIVE THOUGHT STRATEGIES
Constructive thought strategies are aimed at reshaping certain key mental processes in order to
facilitate more positive and optimistic thinking patterns and mental processes that can have a
significant impact on individual performance (Neck & Houghton, 2006; Neck & Manz, 1992,
1996). Strategies include identifying and eliminating dysfunctional beliefs and assumptions,
engaging in positive self-talk, and constructive mental imagery. Dysfunctional beliefs and
assumptions often result in habitually dysfunctional thought processes, which can lead to
depression, unhappiness, and personal ineffectiveness (Burns, 1980; Ellis, 1977). Through a process
of identifying and altering these distorted beliefs, individuals can minimize dysfunctional thinking
processes and engage in more rational and effective cognitive processes (Burns, 1980, Ellis,
1975).
Self-talk or self-dialogue may be defined as what we covertly tell ourselves (Ellis, 1962; Neck &
Manz, 1992). Negative self-talk tends to correspond with negative emotional states, which in turn
affect cognition (Ellis, 1977; Neck & Manz, 1992). By heightening awareness of the content of
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internal dialogues, individuals can effectively reduce or eliminate negative, irrational or pessimistic
self-talk while encouraging more optimistic self-dialogues (Seligman, 1991). Constructive mental
imagery refers to the process of visualizing successful performance prior to actual performance
(Manz & Sims, 1991; Neck & Manz, 1992). Individuals who visualize and mentally rehearse the
successful performance of a task in advance are more likely to experience successful performance
of the actual task than those who visualize failure or other negative outcomes (Finke, 1989).
Empirical research findings tend to support this assertion. For example, a meta-analysis of 35
empirical studies reported a significant positive effect for mental imagery on individual
performance (Driskell, Copper, & Moran, 1994). Indeed, research across numerous disciplines
(sports psychology, clinical psychology, education, and communication) provides support for the
role of rational beliefs and assumptions, positive self-talk, and constructive mental imagery as
effective means for improving individual performance (e. g., Neck & Manz, 1992).
Recently, self-leadership theorists have identified some additional self-leadership strategy
dimensions that reflect some important nuances of self-leadership (e. g., Georgianna, 2005, 2007;
Müller, 2006). For example, self-awareness strategies involve specific efforts to focus attention on
oneself in order to selectively process self-related information resulting in knowledge about oneself
(Georgianna, 2007; Carver & Scheier, 1998). Considered in this way, self-awareness may be seen
as a complimentary or even prerequisite process in relationship to self-observation as described
above. Likewise, volitional strategies go beyond the basic processes of self-goal setting to address
the forming of goal implementation intentions that specify when, where and how goal striving will
be initiated (Georgianna, 2007). When coupled with the behavior-focused strategies outlined above,
volitional strategies may help individuals become even more effective at engaging in difficult or
unpleasant tasks. Indeed, research has shown that goal implementation intentions may be
instrumental for motivating relatively distasteful behaviors (Orbell, Hodgkins, & Sheeran, 1997).
Finally, motivational strategies involve an intentional focus on performance outcomes such as
performance-approach goals or, in other words, as a process of visualizing personal competency
and effectiveness leading to successful performance (Georgianna, 2007).
Motivational strategies may also involve the use of intermediate or more proximal goals in order
to achieve longer-term or more distal goals as well as the use of self-rewards to facilitate goal
striving (Georgianna, 2007). Although the additional strategies discussed here overlap somewhat
with the three classic self-leadership strategy dimensions discussed above, they nevertheless make a
substantial contribution to our overall understanding of self-leadership by addressing several subtle
aspects of performance-related cognitive and behavioral processes.
In the years since its application, the self-leadership concept has been investigated in several
applied settings. For example, the effectiveness of self-leadership strategies has been examined in
the context of appraisals (Neck, Stewart, & Manz, 1995), organizational change (Neck, 1996),
self-leading teams (Neck, Stewart, & Manz, 1996), entrepreneurship (D’Intino, Goldsby, Houghton,
& Neck, 2007), diversity management (Neck, Smith, & Godwin, 1997), job satisfaction (Houghton
& Jinkerson, 2007; Roberts & Foti, 1998), non-profit management (Neck, Ashcraft, & VanSandt,
1998), team performance and processes (Konradt, Andressen & Ellwart, 2009; Stewart & Barrick,
2000), succession planning (Hardy, 2004), creativity and innovation (Carmeli, Meitar, &
Weisberg, 2006; DiLiello & Houghton, 2006), and ethics (VanSandt & Neck, 2003). Neck and
Houghton (2006) offer a more detailed review of self-leadership development, research, and
applications over the past two decades.
SELF-LEADERSHIP: CRITICISMS, RESPONSES AND DISCUSSION
Due to its strong intuitive appeal and applied nature, self-leadership has enjoyed an enduring
popularity among academics and business practitioners alike (Neck & Houghton, 2006). In sport
psychology it is still new concept but it sounds promising in terms of influencing own behavior.
Nevertheless, the self-leadership concept has been subject to two primary criticisms involving
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conceptual distinctiveness and measurement issues. The first criticism suggests that self-leadership
is conceptually indistinct from and redundant with classic theories of motivation such as selfregulation. As mentioned above, self-leadership strategies are founded upon and operate within the
context of other established theories of motivation and self-influence, leading some theorists to
question whether or not self-leadership is a unique concept relative to these related theories.
Similarly, some have argued that self-leadership is simply a recasting of individual difference
variables included as a part of existing personality constructs such as conscientiousness (e. g.,
Markham & Markham, 1995, 1998; Guzzo, 1998). For example, Markham and Markham (1998)
contend that “one of the major stumbling blocks of self-leadership theory is its uniqueness when
compared to more traditional views of similar psychological processes” (p. 197) and go on to
conclude that “it is possible that various aspects of self-leadership simply recast previous
personality traits…” (p. 198).
Critics such as these who suggest that self-leadership is indistinct from classic theories of
motivation and personality do not seem to appreciate the fact that self-leadership is a normative or
prescriptive model rather than a deductive or descriptive theory (Neck & Houghton, 2006).
Normative theories are common in applied fields such as business and offer prescriptions regarding
how something should be done. Descriptive theories, on the other hand, provide explanations
regarding the basic operation of various phenomena, but usually don’t provide specific normative
advice for managing the given process. Indeed, normative and descriptive theories often provide
differing perspectives on the same phenomenon (Hilton, 1980), with descriptive theories sometimes
helping to explain how and why the prescriptions of normative models operate. As Neck and
Houghton (2006) have argued, self-leadership consists of a particular set of behavioral and
cognitive strategies that are based upon, related to, and yet distinct from other theories of
personality, motivation, and self-influence, such as self-regulation theory and social cognitive
theory.
For example, self-regulation theory provides a broad descriptive view of human behavioral
processes. This theory does not, however, suggest that self-regulation always operates effectively
or always leads to successful performance outcomes. Indeed, Latham and Locke (1991) suggest that
“although people are natural self-regulators in that goal-directedness is inherent in the life process;
they are not innately effective self-regulators” (p. 240). Although self-regulation theory prescribes
few strategies for increasing self-regulatory effectiveness, self-leadership, operating within the
conceptual framework of self-regulation, prescribes specific behavioral and cognitive strategies
aimed at enhancing individual self-regulatory effectiveness (Neck & Houghton, 2006).
Research also supports the idea that self-leadership strategy dimensions are distinct from, yet
related to, certain key personality traits (Neck & Houghton, 2006). For instance, Stewart and his
colleagues (Stewart et al., 1996) reported an interaction effect between conscientiousness and
self-leadership training, such that those scoring lowest in conscientiousness subsequently showed
the greatest increase in self-leadership behaviors as a result of the training, thus supporting the
proposition that self-leadership behaviors are amenable to change (e. g., Manz, 1986), whereas
personality characteristics tend to be more stable (e. g., Costa & McCrae, 1994). More recently,
Houghton, Bonham, Neck, and Singh (2004) used structural equations modeling to compare the
hierarchical factor structures of self-leadership and a set of personality traits that included
extraversion and conscientiousness. Their results provided additional empirical support for the idea
that the self-leadership strategy dimensions are distinct from personality traits, especially at lower
levels of abstraction (Houghton et al., 2004).
The second criticism has focused on self-leadership measurement issues. In the early years of
self-leadership research, the majority of self-leadership publications were either conceptual in
nature or practitioner-focused, with relatively few empirical studies examining self-leadership in
organizational contexts. As Markham and Markham (1998) commented, there was “a lack of
widespread research use of these constructs either from a validation or predictive study perspective”
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(p. 208). This lack of early empirical research in the self-leadership domain was due in large part to
the fact that a valid self-leadership measurement scale had not yet been developed. Thus, in setting
an agenda for future self-leadership research, Markham and Markham (1998) called for the
construction and validation of individual self-leadership scales that are unique with respect to Big 5
personality dimensions. In last years, self-leadership researchers responded to this call by
developing self-leadership measurement scales that have been shown to have both construct and
discriminant validity (e. g., Houghton & Neck, 2002), resulting in more published empirical selfleadership research in recent years (Neck & Houghton, 2006).
SELF-LEADERSHIP MEASUREMENT
Anderson and Prussia’s (1997) Self-Leadership Questionnaire (SLQ) was the first published selfleadership assessment scale. The SLQ was developed based on early self-leadership assessment
prototypes created by Manz and Sims (1991). Although the 50-item Anderson and Prussia
instrument represented an excellent first step in self-leadership scale development, the original SLQ
was plagued by some inherent reliability and validity problems and therefore required additional
refinement. Subsequently, Houghton and Neck (2002) developed and presented a Revised SelfLeadership Questionnaire (RSLQ). Ambiguous and ineffective questions from the Anderson and
Prussia SLQ were either eliminated or rewritten, while additional items were added from Cox’s
(1993) previously unpublished self-leadership scale.
The RSLQ has demonstrated reasonably good reliability and validity across a number of empirical
studies (e. g., Carmeli et al., 2006; Curral & Marques-Quinteiro, 2009; Houghton, Bonham, Neck &
Singh, 2004; Houghton & Jinkerson, 2007).
RSQL has been translated into at least six foreign languages including Chinese (Ho & Nesbit,
2009; Neubert & Wu, 2006), Afrikaans (van Zyl, 2008), Portuguese (Curral & Marques-Quinteiro,
2009), Turkish (Dogan & Sahin, 2008), Hebrew (Carmeli et al., 2006), and German (Andressen &
Konradt, 2007). Translated versions of the scale have generally shown good reliabilities and
validities together with stable factor structures that further confirm the original findings of
Houghton and Neck (2002) and support a significant degree of cross-cultural validity for the selfleadership construct itself. In a notable exception to these findings, Neubert and Wu (2006) reported
that a Chinese translation of the RSLQ did not universally generalize to the Chinese culture and that
a modified model of self-leadership including self-goal setting, visualizing successful performance,
self-talk, self-reward, and self-punishment demonstrated the best fit among the alternative models
they tested. Building upon the work of Neubert and Wu (2006), Ho and Nesbit (2009) further
refined and modified a Chinese version of the RSLQ to better reflect the social and relations-based
features of a collectivist culture, resulting in a considerably more valid and reliable instrument.
Although additional studies are needed to further assess the reliability and validity of the RSLQ, in
both its English and its translated versions, the research findings of the past several years have been
very encouraging and to date appear to confirm the RSLQ as an effective measure of selfleadership. Yet despite its relatively strong psychometric properties, the RSLQ suffers from a major
limitation of its potential effectiveness: scale length. The full RSLQ includes 35 items, which can
become a challenging issue when self-leadership is being examined along with other variables of
interest. Overall survey length can quickly become unwieldy, leading to rater fatigue, inaccuracy
and missing survey data. While some researchers have simply chosen to shorten the scale
themselves (e. g., Andressen & Konradt, 2007; Curral & Marques-Quinteiro, 2009), a brief selfleadership scale has yet to be developed and validated. The purpose of the study of Houghton,
Dawley and DiLiello (2012) is to develop and present an Abbreviated Self-Leadership
Questionnaire (ASLQ) that may prove useful as a general assessment of self-leadership.
In order to create a succinct and abbreviated scale Houghton, Dawley and DiLiello (2012) chose
thirteen items from among the thirty-five items included in the RSLQ. They selected the one or two
highest factor loading items for each of the eight primary dimensions (excluding self-punishment)
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that emerged through the factor analysis of the RSLQ, as reported by Houghton & Neck (2002).
The eight dimensions include: visualizing successful performance, self-goal setting, self-talk, selfreward, evaluating beliefs and assumptions, self-observation, focusing on natural rewards, and selfcueing. All selected items had factor loadings greater than .727. We chose to use items from the
RSLQ as a starting point for our abbreviated scale because, as noted above, the RSLQ has
demonstrated good reliability and validity across several empirical studies and it is the most widely
used measure of self-leadership currently available.
Why we believe that Self-leadership scale is very suitable and applicable to sport dynamic and
challenging environment? Behavior-focused strategies are directed towards enhancing the selfconsciousness and the management of essential, sometimes unpleasant, behaviors (Manz, 1992;
Manz and Neck, 1999). These strategies include self-observation, self-goal setting, self-motivation,
positive self-feedback and reward, and self-coaching. A lot of personal processes which fully
describe the portrait of professional athlete. Self-observation enables an individual to identify
specific behaviors that need to be changed, enhanced or terminated (Manz and Neck, 1999; Manz
and Sims, 1980; Mahoney and Arnkoff, 1978). Setting challenging goals guides and motivates an
individual to accomplish tasks (Locke and Lathman, 1990). Compared to self-criticism, self-reward,
whether real or abstract, as well as positive self-corrective feedback, have positive effects on
employee motivation. Finally, fostering those desired behaviors prior to their actual execution
would enable an athlete to avoid mistakes and correct them as they occur (Manz, 1992; Manz and
Neck, 1999; Manz and Sims, 1980).
Natural reward strategies focus on the positive experience associated with a task and the process
through which it is achieved. The work itself is valuable, rewarding and motivating (Furnham,
1990; Vroom, 1964) as they find aspects in the assigned work valuable, rewarding and motivating.
Individuals should view work and training practices as pleasant, rewarding and enjoyable, because
such an approach augments a sense of capability, competency and self-control, which eventually
increases performance. These strategies ideally describe the training process of each professional
athlete and the idea to compete and persuade better performance.
Constructive thought pattern strategies refer to those thought patterns that are constructive in nature.
Thought patterns are integrative and repetitive. Individuals can adapt constructive or destructive
thought patterns, which affect their emotional and behavioral state and reactions (Manz, 1992; Neck
and Manz, 1992). For instance, individuals may alter their thought patterns to focus on potentially
available opportunities in times of difficulties, rather than thinking about the difficulties as
obstacles. These individuals use optimistic thought patterns to create opportunities so that they can
better cope with difficulties that may impede them from attaining their desired ends. The nature of
an individual’s thought pattern affects her or his behaviors and outcomes (Neck and Manz, 1992).
Seligman (1991) argued that individuals tend to develop either optimistic or pessimistic thoughts.
When a problem occurs, the optimist views it as a challenge and strives to solve it, while the
pessimist believes that this problem will endure and be disruptive or create conflict. It is still
questionable, if positive thinking influenced better performance, although it is subject of numerous
researches how positive thinking affects sports performance.
Non-constructive thoughts are viewed as being dysfunctional. Burns (1980) argued that an
individual should cope with such dysfunctional thoughts, which are derived from predispositions
shaped by stressful and problematic events (Burns, 1980; Ellis, 1977). Thus, individuals should
transform their dysfunctional thoughts into functional ones through a self-assessment process that
would enable the substitution of non-rational beliefs with more rational ones. In addition, self-talk,
which is defined as what we say to ourselves rather secretly (Ellis, 1962), may facilitate selfinfluence and direct self-efficacy (Prussia et al., 1998).
Athletes can alter their negative self-talk into a more positive type of self-talk, which may result, for
example, in more generally positive thoughts and behaviors, even during times of change and
difficulty. Finally, evidence shows that mental imagery of positive moves and performance
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enhances the likelihood that an individual will perform more successfully (see Driskell et al., 1994).
Mental imagery refers to a process by which individuals can symbolically make and experience
virtual behaviors, which are similar to real ones. Individuals who use mental imagery are able to
experience the outcomes of their behavior prior to their appearance in real life and; thus, strengthen
Self-leadership skills their confidence in their abilities (Prussia et al., 1998) and enhance their
subsequent performance (Manz and Neck, 1999).
In conclusion, we can say that a concept of self-leadership is a highly innovative and still under
research concept and need to proof certain correlation and influences between different factors and
some personality traits. At the same time, self-leadership concept would be extremely useful for
sport psychology field and especially in training coaches and athletes.
REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]

[16]

Anderson, J. S., & Prussia, G. E. (1997). The self-leadership questionnaire: Preliminary
assessment of construct validity. The Journal of Leadership Studies, 4, 119-143.
Burns, D. D. (1980). Feeling good: The new mood therapy. New York, NY: William
Morrow.
Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1994). Set like plaster? Evidence for the stability of adult
personality. In T. Heatherton & J. Weinberger (Eds.), Can personality change? (pp. 21-40).
American Psychological Association, Washington, DC.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human
behavior. New York, NY: Plenum.
Dogan, S., & Sahin, F. (2008). A study of reliability, validity and adaptation of revised self
leadership questionnaire-RSLQ to Turkish context. Journal of Economics and
Administrative Sciences, 26, 139-164.
Driskell, J. E., Copper, C., & Moran, A. (1994). Does mental practice enhance performance?
Journal of Applied Psychology, 79, 481-492.
Finke, R. A. (1989). Principles of mental imagery. Cambridge, MA: MIT Press.
Georgianna, S. (2007). Self-leadership: A cross-cultural perspective. Journal of Managerial
Psychology, 22, 569-589.
Hardy, K. (2004). Self-leadership as a tool in management succession planning. Public
Manager, 33, 41-44.
Ho, J., & Nesbit, P. L. (2009). A refinement and extension of the self-leadership scale for the
Chinese context. Journal of Managerial Psychology, 24, 450-476.
Houghton, J, Dawley, D., DiLiello, D. (2012). The Abbreviated Self-leadership
questionnaire (ASQL): a more concise measure of self-leadership. International Journey of
Leadership Science. Regent University
Kanfer, F. H. (1970). Self-regulation: Research, issues, and speculations. In C. Neuringer &
J. L. Michael (Eds.), Behavioral modification in clinical psychology (pp. 178-220). New
York, NY: Appleton-Century-Crofts
Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Mahoney, M. J., & Arnkoff, D. B. (1978). Cognitive and self-control therapies In S. L.
Garfield & A. E. Borgin (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Therapy Change (pp. 689722). New York, NY: Wiley.`
Markham, S. E., & Markham, I. S. (1998). Self-management and self-leadership
reexamined: A levels of analysis perspective. In F. Dansereau & F. J. Yammarino (Eds.),
Leadership: The multiple-level approaches, classical and new wave (pp. 193-210). Stanford,
CT: JAI Press.
Neck, C. P., & Houghton, J. D. (2006). Two decades of self-leadership theory and research:
Past developments, present trends, and future possibilities. Journal of Managerial
Psychology, 21, 270-295.

1542
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014

Neck, C. P., & Manz, C. C. (1992). Thought self-leadership: The impact of self-talk and
mental imagery on performance. Journal of Organizational Behavior, 12, 681-699
Orbell, S., Hodgkins, S., & Sheeran, P. (1997). Implementation intentions and the theory of
planned behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 945-954.
Konradt, U., Andressen, P., & Ellwart, T. (2009). Self-leadership in organizational teams: A
multi-level analysis of moderators and mediators. European Journal of Work and
Organizational Psychology, 18, 322-346.
Seligman, M. E. P. (1991). Learned optimism. New York: Alfred Knopf.
Weisberg, J., Meitar, (2006). R. Self-leadership skills and innovative behavior at work
International Journal of Manpower, Vol. 27 No. 1, pp. 75-90

